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SEÇÃO 111
ANO XXII - N.° 111

DEPARTAMENTO Nr,„,.:NAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Portaria de 22 de março de 1962
Rio, 10 de junho de 1964
O Ministro de Estado da Industria
e do Comércio, tendo em vista o que
consta do processo número DNPI:, número 1.668 de 1962.
Resolve, de acórdo com o disposto
no artigo 4.° do Decreto lei 8.933, de
26 de janeiro de 1946, conceder autorização a Agência Contimntal de Marca., e Patentes - para desempenhar
a função de Agente de Propriedade Industrial.
Ass. Illysses Guimarães, Ministro da
Indústrias c Departamento Nacional do
Comércio.
asrisJes do Sr. Secretário fia Indústria
republicado por ter saldo com incor,
reo5cs,
Rio, 10 de junho de 1961
Industria Brasileira de Produtos Químicos Ltda. - Recorrendo do despacho que deferiu o têroao 39.660 - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamento
em produção de antibióticos - Do requerente Eli Lilly And Company.
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048, de 29-12-1961, e da Portaria
216, de 27-9-1963, e lhe dou provimento ao mesmo para que seja mantido
o despacho recorrido de fls. 58 V.
para conceder o registro com aplicação do artigo 7. 5 do Parágrafo 1.9 do
Código da Propriedade Industiral.
Rio, 17 de dezembro de 1963.
Rio, 17 de dezembro de 1963. - Ass.
Jo sé J.C. Verciani, Secretário da Indústria (retificado do dia 31 de dezembro de 1963).
Exigência
Termo:
N. 102.844 - Georges Ebel - Privilégio de invenção - Apresente novos pontos caracteristicos atendendo a
sugestão dos pareceres técnicos.
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL
Notificação
Rio, 10 de junho de 1964
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei,
n.9 4.048 de 29-12-61 e mais D.EZ
DIAS - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum Interessado, ficam no-
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
tificados os requerentes abaixo mencio- rágrafo iInico do art. 134 -do Cónados a comparecer a este Departa- digo da Propriedade Industrial.
mento a fim, de efetuarem o pagamento
Privilégio de invenção defeda taxa final concernentes a expedição
ridos:
dos respectivos certificados dentro do
N.o 151.314- Cama sofá conprazo de SESSENTA DIAS - na
forma - do parágrafo único do artigo versível - Pedro Guerra.
134 do Código da Propriedade IndusExigências:
trial.
Indústria de MóVeiS l ia S. A.
Desarquiutunento de Processo
- Opoente do tèrmo 143.792 Satisfaça exigência.
Termo:
N. o 116.253 - Deutsch° Goiti
N. 421.773 - SANOVAP - classe Und Silber Scheideanstalt Vormals
10 - Requerente - Alcindo Campoã Roessler - Satisfaça exigência.
N.° 118.302 - Sigrid Beim :- Concedo o desarquivamento do proSatisfaça exigência.
cesso.
N.° 120.041- Interelmnical
Diver.sos
Corp - Satisfaça exigência.
N.o 121.308 - Monsanto ChemiGiuseppe Bianchi - No processo do cal Co. - Satisfaça exigência.
termo: 67.743 - Em face das inforN.o 125.778 - Mining Doseare i'
mações torno sem efeito o despacho que Corp - satisfaça exigência.
arquivou o processo, determinando o
N.o 126.925.- Luigi Matteuzzi
prosseguimento do mesmo
- Satisfaaç exigência.
N.o 115.333 ManufaB. T. Babbitt Inc. - No pedido tora Química e IMportadora Ltda.
dc reconsideração do despacho de de- - Satisfaça exigência.
. _
ferimento do t 561.017 - marca
N.° 118.553 - Matriz S. A. InKan-Kan - Mantenho o despacho concessivo do registro, nos termos do pa- dústria e Comércio - Satisfaça
exigência.
recer dá " 'são de Marcas.
N.° 119.012 -- Eben Jefferson
B. T. Babbitt, Inc - No pedido Grum - Satisfaça exigência.
de reconsideração do despacho de deN.o 120.009 - Humberto Morais
ferimento do termo 562.446 - marca Franceschi - Satisfan exigência.
- Kan-Kan - Mantenho o despacho
N.° 122.102 - Indústria do Arconcessivo do registro, nos termos do tefatos
de Madeira Astra L'tl a. parecer da Divisão de Marcas.
Satisfaça exig.'incia.
N. 469.307 - Cia. Antártica PauN.o 123.341 - Jorge Severino
lista I.B.B.C. - Prossiga-se, uma Borges 13arroç
Satisfaça exigéncez que não procede a exigência.
cia.
EXPEDIENTE DODIBETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES

•

0 10 de junho de 1964

N.° 123.511 - Harbison Wakzer
Refractories CO. - Satisfaça exigência.
N. o 123.802 Mannesmann
Aktiengesellschaft .- Satisfaça
exigência.
N. 0 125.697 - Robertshaw Futon Controls Co. - Satisfaça exigência.
N.o 125.995 - Armando Espinosa Garcia - Satisfaça exigèneia.

Notificação:
Uma vez devorrido.o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas
de recursos, o do mesmo nao se
tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes
N.° 126.525 _ Irineo Klausberabaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de ger - Satisfaça exigência.
N. 0 126.553 - Luiz Terme] Darefetuarem o pagamento da taxa
final concerentes a expedição dos rachina - Satisfaça exigência.
N.o 126.573 - Adall Pires RirespeCtivos certificados dentro do
Prazo de 60 dias na forma do p5- beiro - Satisfaça exigência

N.° 126.572 - Adail Pires Ribeiro - Satisfaça exigência.
N.o 126.574 - Adail Pires Ribeiro - satisfaça exigência.
N.° 1 9 6.581 - Charles J. \\ ouN.° 1 9 6.582 - António Ilanfoeldy
Satisfaaç exigência.
NP 126.616 - Hirokasu Mirasawa - Satisfaça exigência.
N.o 126.813 - Milano Stepansil
_ satisfaça exigência.
N.° 126.818 - Alessio Mantovann; -Satisfaça exigência.
N.o 126.838
Alessio Mantovanni _Satisfaça exigência.
N.o 126.937 - Tetsuo Kobori • Satisfariç exigência.
N.0 126.938 - Tetsuo Kobori Satisfanç eXigência.
N.o 126.952 - Eugenio Manzini
- Satisfaça exigência.
N.° 120.951 - Roberto S. Dueno
- Sati.faca exigência.
N.o 126.955
Roberto S. Dueno
- Satisfaça exigência.
'
N.° 113.361 - Comércio e Indústria Hamico Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. o 116,990 Pilkington Drothers Limited - Satisfaça exigência.
N.o 118.825 - Indústrias Santos
Azevedo Ltda. - Satisfaça exigência.
No 119.807 - Cama Tiruno S. A.
- Satisfaça exigência.
N.° 125.810 - Masamitsu Okinaka - Satisfaça exigência.
N.0 126.915 - Erieh Fischer Satisfaça exigência.
N. o 126.717 - Martiniano Rinalrhi - Satisfaça exhrência.
N. o 120,749 - Farbwerke Hoechst Aktie n ges ellschaft Vorm Meister Luchis flruning - Satisfaça.
exigência.
N. o 127.084 - Floreai Alberto
Perotti - Satisfaça exigência.
N.o 127.096 - Goianos° Corp ot
America - Satisfaça exigência.
N. o 127.928 - Contina Durraux
Und Rechen maschinenfabrik Aktienge sellscliaft
Satisfatio exigência.
N.o 142.258 - Indústrias Rond
S. A. - Satisfaça exigência.
N.o 149.711 - General Electric
Co. - Satisfaça exigência.
N. o 149.712 - General Electric
CO. - Satisfaça exigência.
N.o 149.713 - The Standard
Oil Co. - Satisfaça exigência.
N.° 150.015 - American Saint,
Gobain Corto._.. Satisfaça ex igêncif)
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- As Repartições Publicas'
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos ¡oc.
nais, diáriamente. até às 15 horas,
- As reclamações - pertinentes à matéria retribuída, nos
sos de erros ou omissões. deverão
,ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saida dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
- em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para • facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
r Impressos o número do talão de
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E:XPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
o

ce-mos DA sEÇZo bit see/AÇIo

MURILO FERREIRA, ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
6E0.0 ia
tiaçlo do ~delatamos do oxpadianto do ClapartamentO
Nacional do F'repriaadad* Induatrial do Ministério .
, da indúatria o Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
Capital

FUNCIONÁRIOS

e Interior:

Capital e Interior:
•
Cr$ 600,00 Semestre •
Cr$ 450,00

Semestre • • • • •
Cr$ 1.200,00 Ano e
Ano .
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano „
Ano .
registro, o mês e o, ano em que
findará.
A fim de evitar soluço de
continudade no recebimento dos

- As Repartições Pública,s
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos compe.
tentes.

CREA11 DO SERVIÇO os PUBLICAÇÕES

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

1964

Cr$ 900,00

Exterior:
Cr$ 1.000.00

jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) dias.

--- A fim' de possibilitar a te:nessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialnzente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
-- O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assi.
natura. ••
--- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos Oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

N.° 150.040 - WM .Wrigley Jr. nenhum interessado, ficam notificados comparecer a -este Departamento a fim. • N. 396.402 - Boletim Comerciai
os requerentes abaixo mencionados a de efetuarem o pagameuto da tara final dos Estados Monitor Mercantil e Ser.
Co. - Satisfaça exigência.
L N.° 150.019 - Paulo -Affonso ccaaparecer a êste Departamento a fim. concernentes a expedição dos respecti- viços de Informação Comerciais e Ft.
de efetuarem o pagamento da taxa final vos Certificados dentro do prazo de nanceira: - Classe 32 -1, De Monitor
Loyola - Satisfaça exigência.
concernentes à expedição dos respecti- SESSENTA DIAS - na forma do pa- Mercantil S.A. •
Diversos:
,
Saunders Valve voe certificados dentro do prazo de rágrafo únicO do artigo 134 do Código
N.° 119.640
N. 396.916 - Funcha - Classe 41
da
na forma do paLtd. - Nada há que dereritr SESSENTA DIAS - Industrial.
-- U). Propriedade
- De Produtos Alimenticios Funchal
•
rágrafo
único
do
artigo
134
do
Código
petição retro em face do desComércio e Indústria Ltda.
Macas Deferidas
da Propriedade Industrial.
pacho de fls. 38.
N. 398.262 - Be/arte - Classe 50
Exigências republicadas:
N.
243.670
-Jurid
Classe
31
De Belarte Indústria e Comércio De.
Rousse' Uclaf. - No pedido de
MARCAS DEFERIDAS
- De Jurid Werke G.M.B.H.
transferência na patente número
corações Ltda.
N. 371.301 - Agua de Portugal
.18.990 - Satisfaça exigência.
N. 456.831 - Araponga - J oa Pinaud
398.575 - Plastifabril - Classe •
Corbelha Fleurie - Classe 48 8 -N.
• , N.° 149.705 - Carlos Meia de
-quimAlves"'broFh-C.41 - De Pinaud
De Nuno Bueno Brandào Como
S.A.
marca geral.
gouza - Satisfaça exigência. .
N. 375.533 - Nicomar - Classe
N.° 149.722 - Produtos Quimi- Restauração de Titulo de Estabeleci- 11 - Ferragens Nicolar Ltda.
N° 398.629 - Duplex (D) - Cias.
mento
. tos Coringa Ltda. - :Apresente
N. 376.686 - Vitrolândia - Classe se 36 - De Manufatura de Gravatas
, tlichê.
e Lenços Duplex Sosiedade Anônima. N. 428.926 - Armazens Gerais Mo- 14 - De Vitrolândia S.A.
N9 399.610 - Lete - Classe 1$
•
Diversos: N. 376.754-- Vitória - Classe 14
rundu - Armazens Gerais Morundu
De Francisco Fernandes Filho.
De Pavesi 6 Cia. Ltda.
S.A.
Cl.
33
Concedo
a
restauN.° 147.724
Joaquim Souza
N.
381.638
Hertz
Classe
8
raçâo.
N 9 400.028 - Comolar - Classe
-sarros - Arquive-se. s.
- De Hertz Eletrônica Ltda.
40 - De Coco b ' Rodrigues Limitada.
N.
381.877
Três
Estrelas
Marcas Indeferidas
INT° 400.036 - Ninoca - Classe 21
• r.tpedienre da Divisão de Patentes ReClasse 36 - De Etablissents Tremblot - De Ninoca Implemento Autopeças
wblicado por ter saído com incorreções
Matherson
&
Cie,
Anciens
EtablisseN. 354.650 - Wolfen
Veb Farments Tremblot 6 Cherest, A. Mather- Limitada - Com exclusão de Alavanbenfabrik Wolfeo - Ci. 48.
Rio, 10 de junho de 1964
cas de câmbio.
N. 497.811 - Wolfen - Veb Far-1 son C. Strauss Reunis.
Termo:
N. 393.656 - Stereo Fidehty Co- N° 400.236
benfabrik Wolfert - Cl. 46.
Laurimar
lumbia Masterworks - Classe 8 - 41 - De Restaurante Bar e Café Classe
..N. 124.493 - Genny: Silverstein
LatiRequerente
Columbia
Broadcarting
Sys.
Exigéncias
Modelo de utilidade - Tome corimar Limitada.
tern,
Inc.
•
' hecimento do parecer técnico.
N. 468.994 - M. Vieira Mendes
N. 394.113 - Poliflor Classe N° 407.086 BrkileCasse 21
Filho - Satisfaça a exigência.
Diversos
- De, Bridle Comércio e Indústria de
N. 468.995 - Jefa Ind. de Malhas 46 - De Indstria e Comércio Atlan- Auto Peças Limitada'.
tis Brasil Ltda.
SatIsfaçA. exigência.
Hamao Umezawa - Masalliro Ueda Ltda.
N. 395.297 -• Seng - Classe 10 1.49 .408.886 - Mirtes - Classe 36
Kenji Maeda - No pedido de ,apos-= De , Tozzi õ Ferrari..
De
The Seng Company.
Expediente
da
Seção
de
Transferéncia
Ua da patente 60.123 - Privilégio
N.
396.398
Boletim
de
HipotheN° 408.897 - Hip:cos - Classe 36
- Republicado por ter saído cora inInvenção - Faça-se apostila,
cas e Penhores Mercantis Monitor Mer- - De Ferro & Companhia.
correções
cantil - Classe 32 -• De Monitor MerN° 408.900 - Roller - Classe 36
.IXPEDIENTE DO DIRETOR DA
cantil S.A.
- De Roller Modas Limitada,
Notificação
DIVISÃO DE MARCAS
N. 305.399 - Boletim dos Merca- N° 408.905 - Bonil
Classe 36
dos Monitor Mercantil - Classe 32 - - De João Garcia Bonil.
Dia 10 de junho de 1964
Notificação
De Monit.,: Mercantil S.A.
- N° 408.916 - SM - Classe 1 Uma vez decorrido o prazo de reN. 396.400 - Boletim Comercial
Dia . 10 de junho de 1961
cura revisto do artigo 14 da Lei Monitor Mercantil - Classe 32 - De De , Silernoto Sociedade Anônima EquiParnentos para Automóveis.
Uma vez decorrido o prazo de re- n.9 4.048 de 29-12-61 e mais DEZ Monitor Mercantil S.A.
N4 408.941 - Ferre Berjeaut DIAS
para
eventuais
juntadas
de
returso previsto pelo artigo 14 da Lei
' N. 390.401 -'Boletim de Imóveis Classe 48 - De Guy Pierre Berjaut
cursos,
e
do
mesmo
não
se
tendo
valido
n.9 4.018 de 29-12-61 e mais DEZ
Construções Monitor Mercantil - Cl. , N• 108.955 - Cantrol - Classe 3
DIAS - para eventuais juntadas de re- nenhum interessado, ficam notificados 32 - De Monitor Mercantil S. Anó- - De Instituto Pinheiros, Produtos Tecursos, e do ¡mesmo rili se tendo valido os requerentes abaixci mencionados a nima.
rapêuticos Sociedade Anônima.
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No 409.006 - Elo - Classe 17 De Elo Publicidade e Editora Limitada..
N 9 409.007 - Elo -- ' Classe 25 De Elo Publicidade e Editeira Limitada.
N° 409.008 - Elo - Classe 38 De Elo Publicidade e Editóra Limitada.
i4" 409.009 - Elo - Classe 50
De Elo Publicidade e Editcara Limitada.
N" 4U9.014 - Marie Craire - Classe 36 - De Modas Marie Claire Limitada,
N° 409.045 - Cavalinho de Prata
- Classe 49 - De Casa Krabe Sociedade Anónima Importadora e Comercial - Como marca genérica.
N° 409.072 - Itanergin Classe
3 - De Laboratórios Edison Bezerra
Sociedade Anónima.
/al" 409.082 - Nau - Classe 41 -De Albino António da Silva.
N" 409.192 - Sorriso - Classe 41
- De Henrique Alves de Brito.
N° 409.208 - SaMasta - Classe 41
De Sociedade aAnônirna Moinho
Santista Indústrias Gerais.
N" 409.237 - Patriarca - Calsse
3 - De Farmácia Patriarca Limitada.
Classe 16
N9 409.239 - Odin
- De Comércio e Indústria Oclin 'Limitada.
Classe 41
N° 409.258 - De Cerealista Rulmal Limitada.
N" 409.269 d Figura dC Torre e
Peixes - Classe 23 - De Fiação Pessina Sociedade Anónima.
N" 409.270 - Figura de Torre e
Peixe - Classe 24 - De Fiação Pes.sina Sociedade Anônima.
N° 409.741 - Matãozinho - Classe
42 - De Distribuidora Motonease de
Bebidas Limitada.
N" 409.742 - Matãozinho - Casse
De Distribuidora Matonense de
43
•Bebidas Ditada.
N o 409.745 - Matonense - Classe
41 .-- De Distribuidora Matonense de
Bebidas Limitada.
N9 409.785 - Casoytex - Classe
35 - De Indústria e Comércio Casoy
Sociedade Anônima.
N° 409.786 - Casotex - Classe
38 - De Indústria e Comércio Casoy
Sociedade Anônima.
N° 409.836 - Ultraentrega - ClasDe Companhia Ultragaz Sose 11
•
ciedade Anónima.
N° 455.711 - Centrifuse - Classe
NA Classe 21.
Sinal de Propaganda Deferido
a" 397.491 - Bofar - B - Classe 36 - De Bofar Comercial e Indústria Limitada. - Artigo 121 do Código.
N° 408.939 - Pierre - Classe 33
- De Gui Pierre Benjeeut - Artigo
121 do Código.
Insígnia Comercial Deferida

N' 409.591 Cotomar Limitada Classe 1 - De Indústria de Tintas e
Vernizes Cottomar Limitada - Artigo
114 do Código.
Nome Comerciai Deferidos
N° 380.693 a- Estabelecimentos James Frederik Clak Sociedade Anónima
_ - Requerente: Estabelecimentos James
Frederik Clark Sociedade Anónima Artigo 109 número 4 do Código. N° 393.605 - Abll Agro Comercial
Limitada - De Abil Agro Comercial

Limitada •- Artigo 119 número 3 do
Código.
N° 397.822 - Mercado Moderno
Sociedade Anônima - Mercado Moderno Sociedade Anónima - Artigo
119 do Código.
N° 405.938 - Danval Sociedade
Anônima Indústria e Comércio de Auto
Peças - Requerente: Danval Indústria
e Comércio de Auto Peças Sociedade
Anônima --- Artigo , 109 número 2 do
Código.
N° 408.912 -- Projeta Grandes Estruturas Limitada - • Projecta Grandes
Estruturas Limitada Artigo 109 número 3 do Código.
lal° 409.594 Companhia Lavanderia Confiança - Requerente: Companhia Lavanderia Confiança - Artigo
109 do Código.

Títulos de Estabelcan2cntos 'Deferidos
Confeitaria Liguria
N° 370.142
Classes 41, 42 e 43 - De Adolfo
Gli - Artigo 117 número 1 do Código.' ,
1\10 391.988 - Balisa - Classe 6
e 21 - De Modas A Exposição Cap.
per Sociedade Anônima - Artigo 117
do Código.
N 9 392.766 -- Mercadinho da Citv
- Classes 1. 4, 6, 8. 11, 17, 29, 31,
32, 35, 36, 38, 41,-- 42, 43, 44, 46, 47,
48; e 49 a-- Requerente: A. Pinto Teixeira Companhia Artigo 117 do
Código.
N° 395.102 - Príncipe da Voz Classes 6. 8. 9, 11, 14, 15, 17, 25, 26,
27, 28, 33: 34, 35, 38, 39 e 40 - De
Rei da Voz Aparelhos E/etro Sonoros
Sociedade Antarama - Artigo 11? do
Código.
N° 397.317 - Companhia Cearense
de emanto Portland - Classes 1 e
16 - De Companhia Cearense de Cimento Portland - Artigo 117 número
1 do Código.
N° 357,446 - Laboratório Chimiço
Industrial Lobosco - Classes 1, 2 e
48 - De Laboratório Cl-Milico Inclusa
trial Lobosco 'Limitada -- Artigo 117
do Código.
W 339.230 - Campos do Jordão
Golf e CountrY Club - Classe 33
De Agricobraz Sociedade de ExPansão Agrícola e Comercial Limitada Artigo 117 número 1 do Código.
N° 399.335 Douradense - Douradense - Classe 33 - De Sociedade
Imobiliária Dourado I . ,a aaala - Artigo 117 número I do Código.
N° 399.613 - latzla arl ' a - Clasaps
8, 9. 11, 14, 15, 32, 44, 48, 49 e 50
De riat a aa ',avalancha Li-itada
Pierre - Classe 33
N9 408.940
- De Guy Prre Be-iernit' - Artigo
117 número 1 do Código.
N° 400 020 - A 1.3 'nr^^-•
vais
Classes 3 4e 40 - De Irmão,
Artigo 117 mi-,
Sdovsky 1 Cnifman
mero 1 do Código.
N° 451.373 - Moinho Santoangelense - Ci asses 33 e 41 - De Henrique
Mtiller Filho - Companh i a Limitada - Artigo 117 número 1 do Cáaiaa Na-liando-se a classe 33.
.
N° 454.716 - Santo António
Clasa° 33 - De Banefic ,adora de -Metais Santo António Limitada - Artigo
117 número 1 do Código.

-

N• 100.115 - José Nelsou Aquino
Satisfaça exigência.
Comercial de Gêneros Corsetti Limitada - (Junto a marca n° 269.535)
Satsifaça exigência.
N0 ,155.220 - Walter Bals imelli Satisfaça exigência.
N° 437.419 - Standard Bran4s Incorporated - Satisfaça exigência.
N° 453.639 - Fabio Luiz Guyer de
Tullio -- Satisfaça exigência.
N° 454.221 Sociedade Agrícola
e Comercial Caio Limitada - Satisfaça exigência.

-
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N° 57.862 - Privilég io de inves•
çaci No 61.735 - Privilégio de nivenção.
N° 61.736 - Privilégio de Inven-

ção.

-

•

•

No 63.565 - PiIvilégio de Mareia.
ção - As alterações do nome da titular - Anotem-se as alterações de
nome.

Kalwall Corporation - Transferência para seu nome do termo número
99.620 - -Privilégio de invenção Anote-se a transferência.
Ns. 454.222 - ,454.231 - Soc'eklnilever Limited - Transferência
dada Agricola e Comercial Caio Limi; para seu nome da marca Quix
Nútada - Satisfaça exigência.
mero 205.284
Anote-se a transfeN° 462.170 - Madeireira Serrana rência.
Limitada - Satisfaça exigência.
Aktiebolaget Electrolux - Pede para
No 462.988 - Luiz Alberto Sisnanser anotada nas marcas Elektro - Hedo Costa - Satisfaça exigência.
lios - Número 210.745 - Elektro N° 463.325 - Cuddle Knit do BarHelios - Número 219.746 - As transsil Malhas Limitada - Satisfaça exiferências e as alterações' do nome da
gência.
titilar Anotem-se as alterações de
N° 463.503 - Sociedade Anônana nome ale acôrdo com a Informação da
Indústrias Reunidas F. Matarazzo - seção e as transferências.
Satisfaça exigência.
1 - Alteração - Electriska AktieN° 463.539 - Cicie Haimovic - bolaget Helaas Para Aktiebolaget
Satisfaça exigência.
Elektro Helios, Alteração de nome das.
N9 463.985
Josauto Comeréial Li- ta Paaa Aktiebolaget Elektrolielios, e a
mitada - Satisfaça exigência.
transferência da última para o regue.'
N° 464,407 - Compantaa Cestari rente.
Comércio e Indústrias Químicas - SaUnited - Africa Company (Tina.
tisfaça exigência.
ber) Ltd. - Transferancia, para seu
N° 465.559 - Nivaldo José de Sou- nome da marca; Cresta - número:
za Leão - Satisfaça exigência.
239.980 - Anote-se a transferência.
N" 465,678 - Imobiliária Itororo
Frigorifico Patrão Ltda. - TransLimitada • - Satisfaça exigência.
ferência para seu nome da marca; Pa..
N° 468.170
Café Unai Comércio trão - número 288.139 - Anote-se
Indústria - Satisfaça exigência.
a transferência.
Laboratório Farrnaker S.A. - Pede
Expediente da Seção de Transferência
para ser anotada na marca Aquelasin
e Licença
Rio, 10 de junho de 1964
Jan Lips - Transferência para seu
reme das patentes de números:
N° 1.879 - Modal° industrial
N0 1.904 - Modêlo industrial Anotem-se as transferência,
Walita Sociedade Anônima Eletro
Indústria - Pede para Ser anotada nas
patentes de . números: ,

número: 290.940 - a alteração do
nome da titular - Anote-se a alteração de nume.
Agro Industrial Israel Silva S.A.
Pede para ser anotada na marca:
Gigante - número: 291.122 - a a/.
teração do nome da titular - Anotese a alteração de nome.

Exigências

N° 2.489 - Modelo de utilidade
Pirelli S.A. Cia. Industrial BrasiN° 4.551 a- Modelo de utilidade as leira - Na exploração de contrato das
alterações do nome da titular - Ano- patentes 4.360: modelo industrial 4.410:
tem-se as alterações de nome.
medol industrial 67,666 - Privilégio de
kige Sociedade Anã-uma Celulose. invenção - Cumpra a exigência.
Papel e Embalagens, Limitada - Pede
Metalúrgica Sluen Ltda. - Na transpara ser anotada nas patentes:
ferência da patente 5.080: modelo de
N° 3.922 - Modelo de utilidade
utilidade - Cumpra exigência.
N° 4.168 Modêio de utilidade
Pipornatic Conta Gotas S.A. - Na
N° 4.170 -- Modêlo de utilidade
transferência da patente 5,300: modelo
N9 4,319 - Modelo de utilidade
de utilidade - Cumpra a ,ciçiência.
N° 4.320 - Modêlo de utilidade
N0 -4.347 - Modélo de utilidade
Coulee Lead And Zinc Mines Iam!.
ted e Heardway Red Lake Gold Mines
N° 4.540 - Modelo de utilidade
Licalted - Na' transferência da patente
N° 4.805 - Modélo de utilidade
64.311 - Privilégio de invenção aN° 4.806 - Modal() de utilidade
Cumpra a exigência,
N9 4.807 - Modélo de utilidade
N° 4.816 - Modelo de utilidade
Industrias Reunidas Vidrobrás Ltda.
N° 4.871 -- Modelo de utilidade
- Na exploração de contrato da pisa
N° 5.280 - Modelo de utilidade
tente 64.514 - Privilégio de invenção
as alterações do nome da titular - - Cumpra a exigência,
Anotem-se as alterações de nome.
Falia Cioffi
Na transferência da
Indústrias Antisardina Sociedade Anônima - Na alteração de nome da pa- patente 65.698 - Privilégio de inventente número 4.199
Modelo indus- ção - Cumpra a exigência
Oxigenio do Brasil S.A. - Na transtrial
Anote-se a alteração e nome.
The Bendiz Corporation - Pede ferência da patente 68.496 - Privd+.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
para ser anotada na patente de núme- fito de Invenção - Cumpra a artigo.
1URIDICA
ro 56.091 - Privilégio de invenção a cia.
alteração - Anote-se a 'alteração de
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brada
EXIGÊNCIAS
nome.
leira - Na averbação de contrato da
The Beadix Corporation - Pede pa- patente 68.813: privilégio de invenção
Dia 10 de junho de 1964
•
ra ser anotada nas patentes de, nú- -- Cumpra a exigência.
Vaessen Schoemaker Holding N. V. meros:
Ducellier 8 Cie, - Na transferesai.
57.390; - Privilealo de inven- cia da termo: 125.573 - Priviéglo
(Junto a patente modelo industrial .
Satisfaça exigência. ção.
mimem 2.729)
.invenção:
mpra a edgancia,
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•

Oreal - Na alteração de nome da
marca: 226.467 - Cumpra a exigência.
Industrias Reunidas _ Irmãos Spina
S. A. Na averbação 1e contrato
marca 229.289 - Cumpra a exigência.
W.M. Chace Company - Na transferência da marca 240.607 - Cumpra
a exigência.
Berlimed S.A. Produtos Químicos,
FarmacêutiCos e BiológiLos - Na averbação de contrato da marca 270.993 -Cumpra a exigência.
Chicoppe Manufacturing Corporation
No processo da marca 285.019 Cumpra a exigência.
Vicente Soares - Na transferência
do têrmo 454.589 - Cumpra a exigência.
Cícero Medeiros - Também na transferência do termo 454.589 - Cumpra a exigência.
Diversos

C.D.C. - Na transefrència do registro 216.344 - Aguarde-se a apresentação do documento.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO

DE PRORROGAÇÃO
De 10 de junho de 1964
Exigências:
N.° 418.869 - Arrozeira Brasileira S. A. - Satisfaça exigência.
N.o 463.567 - Indústria Same,raro S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 475.416 - Antônio Morello
- Satisfaça exigência.
N.° 477.783 - Viúva Ottoni F.
Ballo Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 479.811 - Soc. Café Negrito - Satisfaça exigência.
N.° 480.888 - Leonardo Alves
Mesquita - Satisfaça exigência..
N.° 481.415 g-- Irmandade Espiritual Estrela D'Alva - Satisfaça
exigência.
N.o - 533.009 - Perotti Corsi
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 560.386 - Panquimica S. A.
- Satisfaça exigência.
N.° 580.137 - Pedro Simão Satisfaça exigência.
N.o 588.567 - S. A. Bras de Tabacos Industrializados Sabrati Satisfaça exigência.
N.o 612.270
Banco Operador
5. A. - Satisfaça exigência. N.° 618.439 - S. A. Felice Bisleri & Cia. - Stisfaça exigência.
N.o 619.246 - Worth Parfums
- Satisfaaç exigência.
N.° 620.922 - Lab. Paulista de
Biologia S. A. - Satisfaça exigência.
N. o 623.213 - Balamund1 Nederland N: V. - Satisfaça exigên-eia.

N.o 634.136 - Malhas Tecsport
5. A. - Satisfaça exigência.
N.o 635.942 - União Fabril Exportadora S. A. U. F. E.*- Satisfaça exigência.
Ns. 637.204 e 637.205 - Vva H.
Underberg Albrecht & Cia. Ltda.
- Satisfaça extgência.
F.0 637.216 - Johnson & Johnson
II, S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 637.323 - Valery Perfumes
do' Brasil S. A. Satisfaça exigência.
N.o 637.368 - Yorkshire do
Brasil S. A. Artefatos de Ligas de
Cobre - Satisfaça exigènels.
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N.° 637.523 - Estamparia Caravanas S. Ag e- Satisfaça exigência.
N.° 637.515 -- Indústria 'do Colchas Sultan Lida, - Satisfaça e,xigèneia.
Elcei.sior AcCorN.0 637.19h'
dions Jne. - Satisfaça exigência.
N.° 639.777 - Casa Boreggio
Ltda. g-- Satisfaça exigência.
NP 630.859 - Laboratório Torres S. A. - Satisfaça exigência.
S.° 639.997. --Lapis Johann Faber Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 610.136 - Alcyr da Paula
Freitas Coelho - Satisfaça -exigência.
. N.0 610.589 - Charles G. Deleme - Satisfaça exigência;
N.0 610.610 - Casa Adelino
Produtos Anaconda Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 640.731 - Arroio & Cruz
S. A. Comercial e Importadora Satisfaça exigência.
N.° 640.881 - Química Médica
r'• ---g utica S. A. - Satisfaça
exigência.
g r 611.031 - Automóveis Santa Luzia S. A. -- Satisfaça • exigência.
N.o 641.072 - Ind. de Malhas
Belveder S. A. - Satisfaça exigêneia. •
N. o 611.077 - Laboran Farmaeêutic-a S. A. - Satisfaça exigência.
N.0 641.169 Spojene °calarre '‘'^-aftni Poclnik .- Satisfaça
exigência,
a o 641.674 - Indústria Metalúrgica Stella Ltda. - Satisfaça
exigência,' •
N.0 611.833 - Jaeob Malkes Satisfaca exi gência.
••
NP 612.010 Edimar Vargas de Oliveira =- Satisfaça exigência. •
N.° 642.125 - Vaz Teixeira &
Cia. _ Satisfaça exigência..
NP- 642.126 - Nassit Distribuidores de Lubrificantes Ltda. Satisfaça exigência.
N.o 642.141 - J. Apovian & Filno Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 612.258 - Fábrica de Calçados, Topazio Ltda. -.-- Satisfaça
exigência.
• , Diversos:
Cia. Comercial Overbeck No
pedido de apostila na marca - número 291.041 - Faça-se a apostila conforme requerida.
Abbott Laboratories - No pedida de apostila na marca 190.501
- Faça-se a apostila conforme
regrierida. •
N.o 527.315 - Adriano Mauricio.
S. A. Ind. e Comércio - Aguare-se.
N.o 530.183 - Villasboas S. A.
Ind. de Papel - Aguarde-se.
N o 565.033 - Iracema Martinl
Eickenscheidt. - Aguarde-ri',
N.o 604.190 - Wollgarnfabrik
Tittel & Kruger Und Sternwoll
Spinverei Aktiengesellschaft Aguarde-se.
N o .613.557 - Artefatos de Tecidos Amazona S. A. - Aguarde-se
N.o 619.562 - Panquimica S. A.
- Aguarde-se.
N.o 620.156 - Ind. Química
Mant, queira S. A. - Aguarde-se.
NP 620.916 -- Móveis Lafer
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 621.615- Artefatos de Cimento Eterno Ltda. - Aguarde-se:

..nul!:0.

19:54

N.° 620.350 - Youngstown. KitN.o 634.888 - Auto Peças Pueehens - Mullins Manufactur;ng
cinelli Ltda. - Aguarde-se.
N.° 610.725 - Ao Livro Técnico .Corp - Classe 8 - Prorrogue-se
S. A. --; : Aguar de-se. .
o registro.,
N.° 042.021 - Quimitra Coméig
N.° 629.914 - Dorman cio e Indústria Química S. A. - II. Poriman & Go. Limited - ClasAguarde-se.
se 6 - Prarrogne-se ogregistro.
NP 630.338 - Intervolt •- TinPrrrogação de marca:
Internacional S. A. - Classe-1
. N.o 426.400 - Humble Oil -& tas Prorrogue-se
o registro. •
Refining Co. - Marca Essi
N p 632.193 - D'Aqui - OrgaClasse 1 - Prrrogue-se o registro"
retificanro-se a data para 19 7-49 nização Industrial Comercial
e com averbação de contrato de Transmundo Ltda. - Classe 43 exploração a favor de: 1 - Esse Prorrogue-se o registro.'
Standard do Brasil me; 2 - Esse
N.o 632.687 - Goomte.x - InBrasileira de Perr ó!c a S. A.
dústria Goomtex Ltda. - Classe
.N. 0 451.638 . -- Ind. e Com. de n. o 36 -. Prorrogue-se &registro.
Ca lcados T.orulon Ltda. - London
N.° 623.888 - Café Pa'naeiras
36" - Prorrogue-se o re- - Americano Comércio
gistro.
de Produtos Alimentícios S. A. NP .167.613 - S:muva l - Ma- Classe 41 - Prorrogue-se o iario -Francisco Giffnni •- Classe 3
. .
- Perro:Ne-se o registro.
gist'r
N. 0°.634.311 - Cia. União' dos
NP 1R0.455 - La gegastrina - Refinadores Açucar e Café - Cias'
Buller S. A. Laboratórios Farma- se 41 _' Prorrogue-se o registro
cêuticos - -Classe 3 - Prorr0- retificando-se a data para 26-9-54
gue-se.0 registro.
N° 631.312 - Café Pilão - Cia.
N. o 527.9.38 - ifabire - Casa. União dos Refinadores Açudar e
Mar'n l'o Pinto JnrJi5s(ri o COMfr. Café - cias,p ii - Prorrogue-se
elo Ltda. - Cl asse -16
Prorro- o registroretificando-se a data
gue-g^ n re gistro
. para .26-9-51,
N. o 551.079 - R egran - Insti5 -TeA
Açores.
çi(oro es s-. AAlves
.
ci
A. _
tuto Terapêutico Delta Litin - s isNtrroolr. ait30
Cia.
(.21-isso 3 - Prorrogue-se o regia-- da
Classe 22-- Prorengue-se
reN. o 552.711 St Margaret N.° 635.528 - Fáb. Aurora N. Corah Sta, Margaret Limiled fllaRse 36 - Prorrogue-se o regis- D'Olne Cia. de Tecidos Aurora --g
Classe 23 - Prorrogue-se o retro,
.
N.o 607.031
Vabis - ALI ien..o(335.831 - Casa Beetboven
bola get -Seania Vabi e.
Cl a.se.e 21 .gisN11n.
_ Casa Beethoven S. A. Import,
- Prorro gue-se o ragistro. •
N.o 607.382 - Soja Viscosa Se- e Comércio - Classes .8, 9 e 38
dela Nazionale Indústria Applica- - Prorrogue-se o reg istro - Tízioni Viscosa - Classe, 22 - Pror- tulo de estabelecimento.
rogue-se o registro,
N.o 636.538 - Friedt r ich Deckel
Friedrieb Deckel Prazislons
- N.o 612.707 - Lojas Garbo Ex- pressàn Máx l ma em Roupas - Lo- Mechanik Und Maschinenban
Prorrogue-se o reg'sjas Garbo Roupas S.. 'A. - Classe Classe 6
n.° 36 - Prorrogu e-se n registra tro.
retificando-se a data para 14-4-61
N.o 6.37.188 - Perta - Meta.
- Frase de propaganda. •
hirgica Wallig S. A. - Classe 8.
N.. 0 612.791 - Nambu - Arge- - Prorrogue-se e registro.
N.o 637.218 - Johnson mien Monteiro de Oliveira Classe 48.- Prorrogue-se o registro. Cia. Johnson & Johnson cio Brasil
• N.° 616.580 - Afliajan - Atbay- Produtos Cirúrgicos - Classe 3 Pecly Dançai - Classe 38 - Pror- Prorrogue-se o registva.
rogue-se o registro, •
NP 637.266 - Asapress
NP 6.18.726 - S W. M San- Agência N o ticiosa Sul Americana
dei .& Co. Wedncsbury Ltd. - S. A. - Classe 32 - Prorrogue,.
Classe 8 , - Prorrogue-se o regis- se o registro. tro.
" N.o 637.267 - . ASP - Agência
-.NP 621.859 - Adains - War- Noticiosa Sul Americana S. A. ner Lambert Pliarmaceütical Co. .Classe 32 - Prorrogue-soo regs- Classe 41 - p rorrogue-se o re- tro.
gistro com averbação de exploraN.o 637.276 - Lidar - S. A.
ção a favor de Chicle Mama Ltda.
N.o 621.946 - Irmãos Pasqua- de Vinhos -e Bebidas Caldas lucel
Classe 30 -g-.Prorrogue-se Classe 42 - Prorrogue-se .o rea•
gistro.
o registro.•
N.o 637.312 Marroquino N.° 622.727 - Emblemática Chicago Pneuniatic Tool Co. - Indústria . Textil Bandi Ltda. Classe 6 - Prorro gue-se o regis- Classe 37 - Prorrogue-se o registro. •
tro..
NP 637.322 - Shampoo Renner
N. o 623.106 - Plexon - Plexon
- A. J. Renner S. A. Ind. do
Comercial e Industrial Ltda.
Classe 23 - Prorrogue-se o regis- Vestuário - Classe 48 - Prorrogue-se. o registro.
tro.
N.° 623.214 - Argyrol-- CrooN. o 637.321 - Campanarin kes Barnes Laboratories Inc. - José Silva Tecidos S. A. - ClasClasse 3. ^
se 23 prorrogue-se o-registro
N.o 625.113 - Alsa - Dcalfus reitficando-se a data para 30-9-54.
Mies & Cio. - Classe 24 - ProrN.° 037.355 - Sano - Cia.
rogue-se o registro.
Brasileira de Produtos em CimenN.o 626.144 - Bebetina - to Armado Casa Sano S. A. Plough•Inc. - Classe 3 - Pror- lasse 16 Prorrogue-se o regisrogue-se o registro
tro.
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Insti- ;pel - Classe 38 - Prorrogue-se o reN. o- 637.3G1 - Fontol
tuto Medicamenta Fontoura S. A. gistro.
N" 639.847 Vicerat Lobartó- Classe 3 - Prorrogue-se o rerios Torres Sociedade Anônima gistro.
N.° 637.193 Distilaria Vitó- Classe 3 - Prorrogue-se o 'registro,
ria - Destilaria Vitória Ltda. -- 1 N° 639.849 - Torres . Laboratórios
Classe 41 - Prprrogw-se o re- Torres Sociedade Anônima - Classe 2
- Prorrogue-se o registro.
gistro.
.
1 N° 610.078 - Fram - Fram Corp
N. o 637.521 7- Tropiguld - S. - Classe 49 - PrOrrogues'e o regisA. Frigorífico Anglo - Classe 41 tro.
- Prorrogue-se o registro.
N O 637.522 - Real - P.xcela- 1 N9 640.103 - Figurativa - Graetz

Nommandogesellschaft 'Classe 8 IP/ orrogue-se o registro.
N.° 637.651 - Etig - Fáorlea
N° 640.219 Incomar - Incomar
Linhas Solta S. A. - Classe 22 Indústria e Comércio Marte Lamiiada
▪ Prorrogue-se o registro.
•- Classe. 11 - Prorrogue-se o registro
.° 637.051 - Nilva - Waldo- com exclusão de cabos elétricos.
.
m i ro da Silva - Classe
N° 640.422 - Liderbol - Zaulindo
.1 Alves cje Souza ei Companhia Lanitada
Prorrogue-sê o registro.
N.° 037.608 - Teteia - Wal- - Classe 49 - Prorogue-se o regisdoniiro da Silva - Classe 41. - tro. •
Prorrogue-se o registro.
, I N°' 640.933 .--- Aratu - Cimento
N. o 637.609 --- Geográfica - Aratu Sociedade Anônana - Classe 16
Soc. Geográfica Brasileira - Clas- - Prorrogue-se o reg:stro.
se 32 - Prorrogue-se o registro
N° 640.448 - Evcning In . Paris
retificando-se a data para 18-10-54 i,Wertheirner Freres Inc - Classe 48
N.° 637.674 - Elevadores Atlas o- Prorrogue-Se o registro.
- Indústrias Villares - Classe 21 1 N9 619.572 - Bufai° - Ribeiro de
- Prorrogue-se o registro retifi- Abreu Comércio e Indústria Sociedade
cando-se a data para n0-10-5l.
l Anónima - Classe 41 Prorrogue-se
N; c1 637.075 - EvereRt - Lojas o registro.
Everest S. A. - Classe 36 - N° .6-10.494 - Carboraffin - ParProrrogue-se o registro.
• N. o 037.686 - ,Sulco - Luiz benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
2 - Prorrogue-se o o g:stro,
Pini Lretto Classe , 46 Prorro- Classe
Fer.
N° 640.495 - Carboraffin
gue-se o registro.
'benfabriken
Bayer
Akt:engesellschaft
N.° 637.689,- L. & C 3 - Prorrogue-se o registro.
Brasileiras Eletiometalúrgleas, S. Ciasse
9 640,496 .- Perlit FarbenfaA. - - Classe 11
Prorrogue-Ge briken Bayer Aktiengesellschaft - Claso registro.
'se 1 a- Prorrogue-se o registro.
9 637.691 - Emblemátiza - CoFarN° 640.497 - Chlorothion
ferras Comercial de Ferro . e Aço Li- benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
mitada - Classe 5 - Prorroga-se ,o Classe 2
Prorrogue-se o registro.
registro.
1 N" 640.513 - Fôlha dos Estados -•
IN' 637.693 - Lorenzetti - Indús- loa° Maranhão - Classe 32 - Pro ztrias Brasileiras Eletro Metalúrgicos ,rogue-se o registro.
Sociedade Anônima - Classe 6. •
9 640.524 - Diadema - Soei
Prorrogue-se o registro.
1\1° 637.713 - Auto Lite -- The dade Moinho Santista Indústrias Gera is
Classe 41 - Prorrogue-se o regi SElectric Auto [Me Co, - Classe 11
t ro
- Prorrogue-se o registro.
N° 640.525
Kolosal - QuonbraN° 637.740 - J. UugiMas - Ge- sil Química Industrial Brasileira Sociebruder Junghans Akt:engesellschaft
(iode Anônima Classe 41 - ProrroClasse 8
Prorrogue-se o registro. gue-se o registro.
N° 637.742 - F
R
Gritzner
N° 640.575 - Bolero -- Andre SilKayser Aktiengesellschft e- Classe 6 vaio -• Classe 36 -- 'Prorrogue-se o
Prorrog ue-se . o registro.
•
registro.
9 037.748;
Moraes Parnahyba
lal" 640.581 - S. A. C. M. - Soc.
- Moraes Sociedade Anónima Suces- Alsacienne de Constructions Mecanisores de Moracs'& Companhia- Clas- ea" - Classe 6 - Prorrogue-se o rese. 4 Prorrogue-se o regstro reti- gistro.
ficando-se a data para" 17 de outubro
N" 640.625 - Lavradio' - Serraria
de 1954:
Lavradio Limitada - Classe - 4 N" 637.757 - Companhia Prorrogue-se o registro.
Manufatora Pluminense de Pcc dos N° 640.643 - Acrilan - Monsanto
Classe 36 - Pra-roque-se o registro. Cheinical Co Classe 22 - Prorrola,l° 637.803 ,- Ocei - Laboratórios gue-se o registro.
And oniacc Soe eclode Anônima - ClasN° 640:644
Photoplay - Macse 3 - Prorrogue-se o registro.
N" 637.801 • Ij.tur Laborat6ri9 fadden Publications Inc - Classe 32
Andromaeo Sociedade Anônima - Clas; - Prorrogue-se o registro.
N° 640.631 Talvis - Sociedade
se . 3 - Prorrogue-se o registro.
Anônima Fab. Leite 6 Alves Industrial
• N" 637.803 Paenol - Laimató- da Fumos - Classe 44 -, Prorrogue-se
rio And •binaco Sociedade Anônima - o registro.
. Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N° 637.806 - Lasurit - Labora- ,o 640.645 - Pennasalt Bennstórios Audrotnaco Sociedade Anônima •saIt Chernicals Corp - Classe 2 -a-. Classe 3 - Prorrogitease o rog's, '.)rarrogue-se o registro com averbação
de contrato a favor de Pensalt Intertro.
i nae:onal Corp Westçrn Hemisphere N' 637 ,S(17 Dicel - Labora ci- Averbação de contrato a fovor de ,Pen.:aos Andrornaeo Sociedade Anónema - '-olt livernacional Corp.
Classe 3 - Peorrogue-se o registro.
N" 640.674 - Gota Cebrina - Eli
N" 637.809 - Laboratórios Glaxo
IL.Ily And Co - Classe 3 - ProrroGlaxo Lab. lamited
Classe 3 - gue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N" 640.713 - Unichrome - Metal
N' 639.731 - Turf
Villasboas ei .uhermit Corp - Classe 28 - Pron.
Sociedade s Anônima Indústria de Pa- rogae-se o registro.
na Real S. .k - Clatte

Prorrogue-se o registro

.

N

N.

N

N

N• 640.814 - Ditosa! - Dianda
Lopes 6 Companhia Limitada - Classe 41 -- Prorrogue-se o registro.
1\1° 640.831 - Azeite Brandão Gomes - Brandão Gomes ei Companhia
Limitada - Classe 41
Prorrogue-se
o registro.. •
9 640.843 - Dropstoss
Laboratórios ' . Regius Limitada - Classe 41_
- Prorrogue-se o registro.'
Nu 610.926 - Bluestop - Armand
Citroen - Classe 1 - Prorrogue-se o
registro.
N" 640.946 - Eusod - Indústria
Qu mica c Farmacêutica Schrring Sociedade Anônima - :Clame 3 7rorrogue-se o r onatro retificando-se 'a dota
para 22-10-54.
N" 6-11.023 - Lux
Sociedade
Anónima Piramide Industrial e Administradora - Classe 11
Prorroguese o registro:

N .642.006 - Javinha Sten*,
Gobo Bergamo - Cl. 42 - Prorrogue-se o registro.
N. 642.011
Theotilin - Laboratório Yatropan S.A. - Cl. 3 .- Prorrogue-se o registro retificando-se data
para 26-4-54.

N

N° 641.073 - Móveis Adonis - R.
Bronusz - Classe- .40 - Prorogue-se
•
o registro.,
N° 641.154 -Ç. M. A. -a ComrraAdministração
rdlia. Mercantil ' N de
M, A,
Classe 16 - Prorrogue-se o
registro.
N° 641.178 .-- Raimari •N. - Fábrica de Máquinas Raitnann Soç:edade
U-1'Mo - Classe 6 - Prorrogue-Se o
•
registro. •
N- \Icica - Ulula Na:
canal Indústrias Químicas S3ciede
Anónima
Classe 1 - Prorrogue-se
o reastro retificando-se a data poça
29-9-54.
N° 6-11.239 - Maratona - Companhia Brasileirà de Roupas - Classe 36
- Prorrogue-se o reg:stro.
N° 641.240 - Robin Hood Companhia Brasileira de Roupas - Classe
36, •-• . Prorrogue-se o registro.
N° 641.463 P Tufbak - Norton Co
- Classe 46 - Prorrcguease o registro com contrato de exploração a'`f avor
de Abrasivos Norton Meyers Sociedade Anónima. N9 641.464 - Moliaaak -Durabonded
- Nortun Co - Classe 46 - Prorrogue-se o re g stro COM contrato de exp1oração a. favor de Abrasivos Norton
Meyers Sociedade Anônima
N 9 - 6,4 1 . 465 • - Ceco - Sociedade
Gedo Limitada - Classe 21 - Prorrogoe-se o registro .retificando-se a data
para 1-8-54.
9 641.470 - Riv - Riv Officine
de Villar Societa Per Azi Oni Classe 39 - Prorrogue-se o registro.
N. 641.473 - Steyr - Steyr Daimler Puch Aktien,gesellschaft - Cl. 6
- Prorrogue-se o registro.
N. 641.474 - Labaraiírios Goulart
- Laboratórios Goulart S.A. - c1.3
- Prorrogue-se o registro.
N. 641.537 -• Continental - Costa
Neto 6 Cia. Ltda. - CI. 11 - Prorrogue-se o registro.
N. 641.733 - 1.001 Cia. Nacional de Papel - Cl. '38 - Prorrogue-se o registro.
N. 641.734 - 1.009 - Cia. Nacional de Papel Cl. 38 - Prorrogue-se' o registro.
N. 641.741 - Ergohepat Instituto de Medicamentoa e Alergia haa
Ltda. - Cl. 3 - Proorogue-se o registro.
N. 641.843 - Chaco - Massames
Rocha Couto Ltda. - Cl. 34 - Prorrogue-se o registro.
Lorenzatti - MoiN. 641.978
nho Nossa Senhora da • Misericórdaa Limitada - Cl. 41 - Prorrogue-se o e-gistro.
N. 642.005 Oftopropion - Quimica Farmacêutica S.A. - l. 3 Prorrogue-se o registro.
N

N. 642.127 - CIL - Cia. Química
Industrial CIL - Cl. -1 -o Prorrogueso o registro - Retificando-se a data
para 8-11-54.
N, 642.129 --= 13 V P Pinheiros Instituto Pinheiros Produtos Terapêuticos S.A. -' Cl. 3 - Prorrogue-se o
registro retificando-Se a data para 8-11
•
d; 1954.
Mus.
Rupavitol
N. 612.130
tria Química Orgánica Paulista S.A.
- Cl. 3 - Prorrogue-se o regotro metificando-ae a data para -8-11-54.
N. 642.131 - Compound - Otto
Bauingart 1nd, e Comércio S.A. Cl. 1 Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 811-51. , N. 642.133 - Helvética - Tecelagem Helvetica S.A. - Cl.
31 :
Prorrogue-se o registro.
N.' 642.134 - Helvética -- TeCelageai Helvética S.A.
Cl. 34
Prorrogue-se o registro retificando-se a
data paia 8-11-64.
II. 642.135 - Touros - Irmãos
Pedrosa 6 Ca. Ltda. - Cl. 1 Prorrogue-se o tedistro retaccialo-se a
data pára .8-11-54 ,
N. 6:2.194 - Bano Akt.abola•
get Bolors - Cl. 18 - Prorrcgue-se
registro.
N. 692.302 - Cifer -*Cia. Induztrial de Ferro S.A. - Cl. 5 - Prorrogue-se o registro,
N. 642.303 - Cifer - C.ta. Industrial de Ferro S.A. - Cl. 16 - Prorrogue-se o registro.
N. 612.304 - Cifer - Cio, Industrial de Ferro S.A. Cl. 6 Prorrogue-se o eg stro.
Prorrogaçáo de I nsignia

Fábrica
637.642 - F. G.' Fl.
de Gaitas Alfredo Hering Comércio e .
Indústria
- - Cl. 9 - Prorrogue-se o
registro.
N. 470.722 - Ferragens Lima Limitada - Ferragens Lima Ltda. -Prorrogue-se o registro.
, N. 637.515 - Samoa Indústrias e
Comércio' S.A. -- Samira Industrias
e Comércio S.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 637.664 - Fab. de Linhas Setta
S.A. - Fab. de Linhas Setta S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 637.670 - Indústrias P. Maggi
S.A. Cordas e Barbantes - Ind.
P. Maggi S.A. Cordas e Barbantes Prorrogue-se o registro.
. N. 641.155 - Cia. Mercantil de
Administrações C M A - Cia. Meicantil de Administrações C M A Prorrogue-se o registro.
N. 641.264.- Arrozeira Catnaquense
S.A. - Arrázeira Camaguense S.A.
- Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de - título de estabeleci•
mento
N. 444.668 - Manufatura de Gravatas Dupleic
• Manufatura de Gra.
votas e Lenços Duplex S.A. - Cl.
36 - Prorrogue-se o registro.
N. 977.629 - Ramenzoni - LÀ,
Dante Ramenzoni S.A. - Cl. 36
Prorrogue-se o registro'.
N. 522.045 - Casa da Borracha
- Casa da Borracha S.A. - Q. 1
- Prorrogue-se o registro.
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Junho de 164
~c.

• N. 598.735 — Cia. Eletromecànica tico -- Pontos publicados em 4 de lu- e, pelo menos um catalisador de 'selecionado, e dispostas para eti
Eletromecânica Celma — Cl. ES cho de 1964.
cristalização na propore.ão indi- trosar com uma respectiva engro
.1 17 — Prorrogue-se o registro,
N. ,641.965 — Dr. Leonardo Ciuno Neto Clinica Médico Cirúrgica
,ão Salvadca — Cl. 33 — Prorroguee o regist:o.
N. 642.124, Bambu — Restouintes e Bares Reunidos Rebar Ltda.
- cl. 41, 42 e 43 — Prorrogue-se o
egistrd retificando-se -a data para 8-11
:e 1954.

Fica o ponto retificado para 1 —, cada escolhido na classe que con- nagem nos eixos propulsor e adui.
Aperfeiçoamentos em tecidos, caracte- siete de 01-2,5 nades ode Ti02, i nado, mecanismo, êsser caracter,
rizados pelo fato de compreenderem os 0,1-5 partes de B203, 0,4-2 partes ,zado pelo fato de serem providte
mesrnot. uma urdidura de fios de poli- de Nen e 0,5-10 partes de Pb0, meios na dita caixa, para permitit
prbpileno e uma trama de fios esco-! não sendo o total de Si02, L120, a substituieão de engrenagens in;
.nidos no grupa consistente em fios con- Al20' agente nuclea-te, supe- termeciiárias, com diâmetros sedatesturados e distensiveis de nylon, lios rior a 110 partes, em i 3so, por cionados que diferem dos diâmede celulose natural mercerizados em es- aquecimento dç e numa tempera- tros do dito par de engrenagens
tado frouxo e lios de celulose regene- tura na qual sua viscosidade fique ,substituiveià, .s meios compre.
en're 107 e 10 10 poises, por uni l endem um -se. abro-suporte, na
rada mercerizados em estado frouxo
tempo de ordem de cerca de 1 ' adjacência dos `eixos çm disposição
total 16 pantos.
hora a cerca de 40 horas, respec- coaxial, cujo membro possui jogos
N. 112 .510 — Priviléoio de inven- tivamente, até que se formem
NOTICI RO,
furos para montagem de eixo,
ção — UspoLitivo de carga de vibra- cristale microscópicos e * sub-mi- 'de
espaçados entre Si a diferentes
dores de fita — Requerente — Sperry croscópicas de beta
encruptita distâncias radiais de centro longiLarnbretta do Brasil, S.A. Indústrias
Corporation — Pontos publicados dentro de sua superfície.
tudinal comum do seixos coaxiais
vleCânicas (oposição ao têrmo 109.515 Rand
em cinco de junho de 1964.
driv. invenção).
Seguem-se os pontos de 2 a 3. propulsor e acionado, e Cujos furos
N: 112.496 — Privilegio/de invendido eixo ,porta-engrenagem, bem
General Eletric Co. (oposição ao ter- ção — Aprefeçoarnentas em ou relasão
próprios para receberem o aluno 110.359 priv. invenção),
a aparelhos de filmes (projetocomo unia abertura de acesso na
Cia. Carioca de Indústrias -Plásticas tivos
TÉRMO
N.°
120
.545
res) compreendendo uma placa de, descaixa, permitindo' a passagem das
(oposição ao termo 139.988 —' Mo- lizamento dotada de abertura de proangrenagens
intermediárias,' a fim
_)eio industrial) .
23 de junho de .1960
jeção
e
uma
guia
móveis
para
o
filme
de
serem
removidas
ou montadas
Cia. Carioca de Indústrias Plásticas
N.V. Philips GoeilamGeneral Eletric Company -- Es- sôbre o rixa em pares respectivos
(oposição ao termo 139.992 modelo requerente
penfabrieken — Pontos em 5 de ju- tados -Unidos da América.
•dos furos em questão.
ndustrial) .
.
Armações de Aço Probel S.A. (opo- nho de 1964.
Norte-americana.
Um total de 4 pontos.
N. - 113.767 — Privilégio de invenação ao termo 143.743 modélo iodas•
ção: Cabinete Ce Refrigerador --. Re- Pontos característicos de: Aper;dal) .
Armações de Aço Probel S.A. (opo- querente — Canadian General Electric feiçoamento em membro de - união
TÊRMO
NP
120
833
sição ao termo 143,746 modelo indus- Company Ltd. — Pontos publicados para formar uma conexão flexível entre dóis membros relativa-.
eia 5 de junho de 196'1.
trial) .
. • 4 de julho de 1960 .
mente móveis.
Geli Indústria de Móveis S. A.
N. 113.753 — Privilégio de invenThé
Falk Gorporation, cOrpora
(oposição ao termo 143.747 nodelo in- ção: -Aperfelçóturiento em Montahem de Privilégio de Invenoão.
ção
norte-americana.
dustrial).
prateleira giratória ,para refrigerador — O que a requerente reivindica
Industrio de Móveis Ita S. A. (opoPontos característicos de: Trans
a— General Electric Com- como novo é:
sição ao termo 143.747 modelo indus Requerente
missões mecânicas divididas..
pany
—
Pontos
publicados
em
5
de
juiria!) .
lo Una membro flexível forma- Privilégio eda Invenção.
Max Lowenstein S.A. Fábrica Ali- aho de 1964.
do de material em chapa flexível,
ança de Artefatos de Metais (oposiçâo
N. 113.920 — Priilégio de inven- tendo uma parede lateral con- 10 Transmissão mecânica diviao terrno 147.249 moMo industrial) . ção — Aperfeiçoamentos em ou rela- tinua terminando em duas seções dida, compreendendo a . combinativos a tomadas de piso — Requerente opostas adaptadas para serem ção de: uma caixa-alojamento; um
Retificações
João Jorge — Pontos publicados em: presas respectivamente a dois par de eixos espaçados paralelos,.
cinto de junho de 1.964.
membros espaçados-móveis entre apoiados na dita caixa; uma en-Teratos:
Fica retificado o primeiro ponto _ si dentro de limites predetermina- grenagem montada em cada um
N. 140.092 Modelo industrial: 1 — Aperfeiçoamentos em ou relati- dos, para dessa maneiro prover dos eixos. cujac engrenagens são
Original modelo de cadeira espreguiça- vos a tomadas de piso, caracterizado urna conexão flexível entre ditos substancialmente idênticas; um
deira — Requerentes — Enrique Sola pelo fato de que o corpo da tomada membros móveis, caracterizado eixo motor, disposto entre os dois
Herrera.
própriamente dito se apresenta uma 1 pelo fato de que- dita parede la- eixos, mencionados, e sensivelmen- José Luiz Gonzalez Alvarez, Dado placa superior, aberta centralmente e teral 'contém uma seção contínua te paralelo aos mesmos: um pinhão
Martinez Rodrigues, Sergui Perez Mar- I dotada de rebaixo circundante, no qual formada como uma superfície que montado no eixo motor para reques. — Pontos • publicads em 26 de se encontram dispostos parafusos? sendo varia continuamente de Inclinação vo/ver com o mesmo, e adaptado
Maio de 1954 e retificando em 8 de ju- (Ne tal rebaixo apresenta as paredes ver- adjacente , a uma linha qualquer para entrosamento propulsor com
ambas as engrenagens; e uni par
nho de 1961:
ticais rosqueadas as quais se a. 1-ipta disco ne , a.tracada.
•
de membros de montagem em aliN. 119,956 — Para privilégio de ou tampa , com rosca. O qual, pela face
nhamento axial, apoiados sóbre e
invenção — Processo para a prepara- superior apresenta .sulco parcial central, Total de 5 pontos.
dita caixa em faces opostas do
ção de um agente para la3;agem eiou sendo que os parafusos ocultos pela
pinhão, para rotação uníssona,
alvejante contendo, além de um com- tampa fixam o conjunto as abas de peça
TÊRMO
N.o
120.832
posto liberador de oxigênio ativo, um contra cujos bordas superiores se astransmissão essa, caracterizada
ativador para êste composto — Re- senta a mencionada placa — Total dois
pelo fato de que o efro geométrico
de 1960
4
de
julho
querente — Koninklijke — Industriele pontos.
dos aludidos membros é 'substanRequerente: The Palk -Corpora- cialmente _paralelo a, e co-planar
Maatschappij — Voarbeen — Noury
tion, corporacão norte americana, com,' os centros longitudinais dol
Van Der Lande N.V. — Pontos
Estados Unidos da América do i dois porta-engrenagens. sendo mais
publicados em 26 de maio de - 1964.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Norte.
retificado etn 5 de junho de 1964.
'próximo de um dêsses eixos do
N. 136.153 — Desenho industrial —
que do outro ,enquanto o eixo moTÉR110 N.o 120.526.
Pontos
característicos
de:
UniUma nova configuração em hastes de
tor se apoia excêntricamente . nos. .
dade
portátil
de
engrenagens
re• óculos — Requerente — Gaetano Cos.niembros de montagem, cujos mian
23 de junho de 1960
dutoras.
1
tanszo — Pontos publicadas em 26 de
ibros normalmente são orientados
Vidros
Corning
Brasil
S.
A.
—
maio de 1965 — Retificado em 5 de
Privilégio de Invenção.
ide sorte que o 'centra ,longitudinalSão/Paulo.
junho de . 1964.
'do eixo motor situa-se substan10
Mecanismo
de
transmissão
ou
,
N. 143.760 — odeio industrial.
Título: Corpo• de vidro tendo acionamento portátil mediante en- ,cialroente a meio caminho entre
Orig:nal configuração • en3 pastas sus- uma camada de superfície semiredutoras, \ comprem= os eixos geométricos das duas en.
pensos para armários e usos corda- cristalina e processo de fabrica- grenagens
um eixo_ propulsor, acio- grenagens, e .substancielmente
tos — Requerente — Bentivoglio Ma- ção de um corpo de vidro comum delicio:
sôbre, o plano comum dos Inesrini — Data para 11 de outubro de elevado module de rotura tendo, nado pelo motor, e um eixo acio- mos,nediante o que a pressão de
nado,
coaxialmente
disposto
com
• 1962.
contato entre os dentes do p!..
sôbre sua superfície, uma camada
Pontos publicados em 26 de maio fina semi-cristalina compressiva aquele, assim como engrenagens nháo- e de . uma tias eligrellagtma
em
ambos
os
eixos,
dispostas
'adde 1964, retificado em 5 de junho de da mesma composição em óxidos
jacentes entre si e dentro de uma torna-se maior do que a peesaãe
1964:•
cite, o vidro, caracterizado .por caixa ;u melao porta-engrenagens, de ',contato entre os dentes , de
. N, 142.305 — ' Modelo industrial: tratar por calor um corpo de guardando uma relação de espa: pinhão ee a outra das engrena. s
Unia nova disposição em palmilhas .para vidro co mpreendendo, em pêso, eixos coaxiais, e um par de en- gens, diferença de pressão essa
calçados — Requerente — •,Franz Gold - 65-72 partes de S102, não menos grenagens intermediárias substi: que, atuando contra o =bre%
mann — Pontos publicados em 4 cla que 4 partes de L120, 22,5 30 par- çamento paralelo com os aludidos l1 de . montal*m. Automáticamenta
junho de 1964,' para o número de pon- tes de Al203, não sendo a pro- tuívels, dispostas para serem mon: Idesloca o centro- longitudinal de
tos reivindicados em dois pontos.
porção em pesa de Li20/Al203..in- todas axialmnte espaçadas entre ! eixo motor . no sentido transversal
N. 156.891 Privilégio de inven- ferior a cérea de 0.3/1, sendo o
sóbre o eixo porta-engrenagens, ido aludido plano, até que sele
ção: Aperfeiçoamentos em tecidos — total 'de Si02, Li20 e Al203 de, a servó1bESES ES ESESTAOINN .igualada a pressão..
.`
Requerente — Interchemical Corpora- pela menos, 100 partes. em péso. e sendo cada qual de um diâmetro 1 Um total de 4 ,pontos.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

tendo uma parede frontal e uma
parede trazeira, meio cortador na
27 de julho de 1960
25 de julho de 1960
parede frontal da dita caixa adap6 de julho de 1960
Requerente:
General Eletric tado para suportar uma lata e
Requerente: Abrahão Lachan —
.iaequerente: Edward C. Ryan, Estado da Guarabara.
Company — Estados Unidas da cortar a tampa da mesm, a parede trazeira da dita caixa tendo
Chicago, Minais e Raymo.nd E.
•
Título: Procesaa de Beneficia- América.
Read, Barrington, Illinois, 'Esta- mento
Titulo: Aperfeiçoamento em urna abertura da forma geralmende
Fibras
Proteicas
e
Mados Unidos da América do Norte. teriais Correlatos.
abridor dc latas elétrico com ira- te retangular, cada urna das bardas laterais da dita abertura tendo
Ponto característico: Dispo:sita Privilégio de Invenção.
va.mento de controle.
pelo menos um entalhe nela, unia
ío calefator.
10 Processo de beneficiamento- preendendo uma caixa, uma na- placa
de montagem incluindo uma
10 Um abridor de latas com- muit ipflci
de fibras proteicas ou de produPrivilégio de Invenção.'
dad e de dobras que
tos texteis que as contenham, ca-, Privilégio de Invenção.
10 Disposilico calefator para racterizado
Iprojetam
latetaimente, presas e
pelo tratamento das,
' adaptadas para passar , através
alimentos, provido de um com- fibras por uma
solução
acética
posto químico, próprio para emi- contendo uma substância organi- valha montada /ia frente da (Iara dos ditos entalhes a ser colocados
tir calor e yapores ao ser ativado ca com, pelo menos, dois grupos para ser movimentada entre unia em encaixe com as bordas lateposição inferior de corte, uma
pela introdução de um líquido, e restivos
da abertura na dita parede
na molécula um dos quais posição superior inativa e uma rais
cujo dispositivo inclui um reci- j um grupo
trazeira da dita caixa, pelo meamino
ou
imino
e
umapiente para o dito composto, des- I soluteão de formaldeido, com o alavanca montada articuladamen- nos urna estrutura de suporte intinado a reter o composto e a objetivo de criar, pelo menos, um te na dita caixa e ligada à dita cluindo apenas adatadas para se
confiná-lo sob a forma de uma nôvo grupo ativo na molerula navalha, tenda a dita alavi.nea apoiar numa superfície horizontal
um cabo operável manualmente
camada, cuja área é relativamen- Iproteica
uma porção de montagem inclucontinuação do pro-' e ,sendo movível entre uma pri- eindo
um par de aberturas espate grande em çomparação com •a i cesso atéeum
aumento
de
pês°
sua profundidade, cuj °recipien- I de, pelo menos, 6% das fibras ou meira posição na qual a dita na- çadas nela de modo que cada unia
valha se encontra na sua posiaão esteja em alinhamento com uma
te poand uma parede flexível,
texteis originais.
superior e uma segunda posição das aberturas na dita placa de
sobrejacente a uma das grandes produtos
Total de 14 pontos.
em que a dita navalha se en- ;montagem quando a estrutura de
superfícies da camada química,
contra na posiçao inferior, meios suporte e placa de montagem estão
parede essa, sendo porosa ou
dos na dita caixa para suportar 'montadas em posição de opera-a
podendo ser perfurada para adcontra na posição inferior, (Ga ção, e uma multiplicidade de fixaTERMO N.0 121.g9,33
missão do líquido' ativado rna dila
e fazer girar urna lata cuja tampa dores removíveis adaptados para
camada, e para escapamento dos
fica em contato com a dita na- ser colocados nas ditas aberturas
27 de julho de 1960
vapores quentes da mesma, duvalha, um interruptor dentro da e mencaixe com a dita estrutura,rante a ativação da substância
Requerente: Minesota Mining
química, dispositivo calefator êsse and Manufacturing Company — dita cairá destiaado a controlar de suporte e dita placa de mono fornecimento de energia cos tagem.
caracterizado por 'um membro-su- Estados Unidos da América.
porte relativamente rigido para o Título: Sistema de Reprodução ditos meios operados eletricam
Total de ' 2 pontos
te, um botão nperáver manualmenrecipiente, próprio para suportar Sonora por Fita Magnética.
te para atuar o dito interruptor
o recipiente entre as paredes la- Privilégio de Invenção.
terais de uni receptáculo para I 10 Uma gravação compreenden- paar sua posição "ligada", caracn TERMO N.° 121.553
alimentos, e sob - os alimentos no do uma base tendo gravada sôbre terizado por Urna barra de travamento
movível
entre
uma
priMr'SMO, para fins do seu aque- a mesma duas trilhas represen28 de julho de 1960
cimento, de modo que a camada tando dois sinais esterofônieos meira posição na' qual a dita naRequere,nte:
Indústrias
química fica disposta em um pla- relacionades, respectivamente, e valha se encontra na sua posição
São Paulo.
a
no substancialmente horizontal I uma terceira trilha representando superior e uma segunda posição das Balia S. A.
debaixo dos alimentos e próxima ; urna combinação dos ditos dois em que a dita navalha Se euTítulo:- Nervo dispositivo para
do smesmosa porém de maneira sinais estereofonicamente relacio- acionados elétricamente monta- Privilégio de Invenção.
contra na posiçãa inferior, meios
que os vapores quentes da subs- nados.
dos na dita caixa 1.).ara aupoprtar o tratamento da pele.
tancia química ativada possam Total de 13 pontos:
a fazer girar uma lata cuja tam- ' 10 Novo dispositivo para o traxível, sendo o membro-suporte
pa fica em contato com a dita tamento de pele, caracterizado par.
apropriado para permitir a exnavalha, um interruptor dentro compreender uma peoa formada
posição da parede flexível, com
TERMO N.° .121.542'
da dita caixa destinado a con- por uma placa retangular, provia camada química t"..4posta horitrolar C, fornechrent a de, energia da d iarm longo cabo, derivado de
zontalmente, e com a parede fle27 de - julho de 1960
aos ditos meios operado enttri- um de seus laterais menores, e
xível disposta acima dela, para
Requerente: Roto ,. Finish Con?.- camente, um botão operavel ma- dotada, em sua face superior, de
aplicação do líquido ativador ao
composto químico através 'ia dita pany — Estados Unidos da Amé- nualmente para atuar o dito in- um grand rebaixo plano retanrica.
terru ptor para sua posição "li- gular, aberto extremamente, e
parede.
Título: Aperfeiçoamentos aro ou gada", caracterizado por uma tendo as paredes laterais maiores
Um total de 17 pontos.
referentes à máquinas contínuas barra de travniaento movível entre recurvadas inclinadamente para
de acabamento o polimento,
uma primeira posição em encaixe xam as bordas laterais de uma
Privilégio de Invenção. • de interferência com o dito botão o centro, sob as quais se meai10 Urna máquina de acabanwnto na qual fira evitada atuação do placa raladora, configurada em
TERMO Na, 121.362
--e polimento, caracterizada pelo' dito interruptor para sua posi- setor cilíndrico.
cipiente para receber material de ção "ligada" a uma segunda no20 de julho de 1960
Total de g pontos.
fato que ela compreende um re-, sicão fora de encaixe com ,o dito
Ruhm &•. Ilaas Company — Esacabamento ou polimento e as 'botão meios de pressão forçando
tados Unidos da América.
a serem acabadas ou poli- a dita barra de travamento rum
* Título: Produtos fibrosos Liga- peças
TERMO N.0 121.559
das, o recipiente tendo urna ex- de interligação na dita barra de
dos não tecidos.
tremidade receptora, urna extre- travar-tient° aleençáveis pela dita
28 cie julho de 1960
de descarga, e um fundo alavanca para movimnetal a dita
l o Um produto fibroso nao te- midade
arredondado
serei-cilíndrico
estoubarra
de
travamento
para
sua
seOwens-Coring Fibarglas CorpoPrivilégio de Invenção.
c?endo-se longitudinalmente, um gunda posieão quando a dita alacido mole resistente a limpesas vibrador com o seu eixo paraielc vanca é movida para oua seaunda ration — Estados Unidos da Andrérica .
sêco e lavagens, na qual as para com o eixo do fundo arre- posição.
fibras são distribuídas, desorde- dondado e levando um peso eraTitirio: Processo e aparelho para
nadamente, caracterizado por se-. • céntrico disposto para transmitir Total de 7 pontos'.
formar 'filamentos contínuos.
rem - as fibras ligadas por um a vibraeões giratórias para o rePrivilégio de Invenção.
ligante que compreende .um pro- cipiente e o seu conteúdo mon• TERMO N.0 121.550
duto thrmo-curado de um co-po-I tado diretamente no recipiente,
10 D processo de produção de
limem linear hidro-Insolúvel ten- o recipiente e o vibrador ficando;
filamentos a partir de material
27
de
julho
de
1960
amolecível, caracterizado pelos
do um valor de Ti não superior' montados, com uma unidade em'
formador
de filamentos termoa 200C, de mol éculas mono-eti-. armações isolantes da vibração,
Requerente: General Eletric estágios de:
colocar o material
lenicamente instauradas eo-polla! e uma pluralidade de asas de Company
—
Estados
Unidos
da
matizáveis, compreendendo a 0,5' guia de um modo geral transver- América.
em. forma do partículas dentro
a 6%, em pês°, de unia Isrmetirol- sais fixadas adjacentes ao fundo
de uma câmara limitada por paTítulo: Aperfeiçoamento ' em redes; distribuir o material, por
amlda do ácido acrílico ou do do recipaente e formando uma
ácido metacrilico e0,5 a 25%, arn alimentação de guia de um modo abridor de. lata com estrutura de meio de forças centrífugas sbre
a parede da câmara, para formar
pêso, de um monômero co-polime- geral helicoidal a partir da ex- montagem de dupla finalidade.
rizável tendo um radical co-rea-: tremidade receptora do recipiente :Privilégia de . Invenção.
uma fina camada de material
sabre a parede ;aplicar calor
tivo com o radical N-metilonami- para a extremidade de descarga
lg rJm abridOr de lata caracte- câmara; rodar a câmara em alta
da.
do mesmo.
rizado por compreender uma caixa
Seguem-se os pontos de 2 a 12.. Total- de -10' 'inutos. .„.
TERMO N.° 121.470

TERMO N-0 121.549
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.,se4b Terça-feira 15
velocidade; projetar o material
fundido pelas fôrças centrífugas,
de rotação da câmara através de
e reduzir o material'. projetado' a
aberturas, da parede da câmara:
Momentos contínuos pe'a. rotação da câmara.
8guern se os pontos de 2a 17
••
•
TERO.10 N.° 121.602
29 de julho de 1960

DV,RIO OFICIAL (Seção iii)
Título: Folha de Limpeza para
tipos de "máquina de escrever.
Privilégio, de Invenção.
1° Uma Rilha para limpeza de
tipos do gênero descrito, conipreendendo um forro flexível portador do um revestimento de
ou colante flexível, urna camada penugenta de fibras em
floco. inter-espaçadas eretas, rujas
extremidades internas são embutidas no revestimento de ligante
e que são -delgadamente revestidas coro um adesivo visco-elástico
receptor de tinta . normalmente
pegajoso, o lado da face fibrosa
porosa resulante da dita folha,
não tendo um toque pegajoso
quando manipulado • e sendo apropriado para remover e reter os
depfi3ito7 • de tinta dos tipos que
com êle se chocarem . de forma a
limpar o tipo.
Total de 4 pontos.

Jon'oo de 1964 Privilégio de InVenção.
t máxima da referida porção de
um meie ciclo do citado sinal ele.
1 0 Processo de produzir formai; trico.
impressoras, especialmente para
impressão plana, por meios I Total de 18 pontos.
cletro-fotográficos, caracterizado
paio fato que, sobre suportes eleTERMO N.° 121.694
iro-fotográficos, são formadas camadas foto-condutivas que con2 tie agsto de 1960
tém foto-condutores orgânicos c
solúveis em alcális, eventualmente
Requerente:
Compagnie
em mistura com substâncias, de Saint-G-obain — França.
baixo —so molecular e solúveis
em álcalis, ou misturas de foto- I Título: Placas, folhas ou pecondutores com substâncias de ças conformadas de fibras de vi.
baixo pêso molecular e solúveis dro ou materiais minerais agloem álcalis e-ou foto-condutores meradas e processo para sua faorgânicos e solúveis em álcalis, bricação.
e pelo fato que, depois de reali- ! Privilégib de Invenção.
zadas as conhecidas operações
eletro-fotográ-ficas. a saber, cor- i 1 0 Ura aperfeiçoamento ao prorogamento eletrostático, exposição cesso segundo a patente principal
à luz, revelação e fixação, as re- caracterizado por consistir, antes
feridas camadas são tratadas p-r de glomerar por ação autógena ou
líquidõs alcalinos, eventualmente de cozimento a folha 'de fibras,
contendo agua e-ou solventes or- e msubmetê-la a um preaqueci.
mento.
gânicos.
Total de 5 pontos.
Um total de 2 pontos.

!

Poqu[rente: CTS. Corporation
— Estados Unidos da América.
para - . sistemas sonoros - estereofôtanclE:ra
Título: Controle em
nicas.
Privilégio de Invenção.
1 0 Uma unidade "cie conto' - para
sistemas sonoros . esterearonicos,
caracterizada pela combinaçã,, de
ligados coaxialmente em tandem
um par de resistores variáveis
de modo a formar urna unidade
TERMO N.° 121.631
•
tendo um rotor. a rotaoão do aluai I
29 de julho de 1960
.
dianteira e trazeira, cada uma •
TERMO N.° 121.'704
TERMO N. 0 121.692
efetua o ajuste do—seu respectivo
uequerente: Kalle Aktiengesexial co mos rotores dos dois re- chaft, sociedade alemã, industrial
Requerente: Deutsche Gesells2 de agOsto de 1960.
resistor; .um eixo acionador coa- estabelecida em Wiesbaden-Bie2 de agosto de 1960
sistores variáveis para, ajustar brich, República Federal Alemã.
Requerente: Petroleum Research chaft fur Sal:cllingsbelampfung
concomitentemente ambos os rePontos característicos de: Casistores; uma ligação transmis- madas copiadoras para produzir and Development Corporation — , m.b .H. — Alemanha.
sora cio torque entaliscnda re formas impressoras por meios foto t Venezue'a.
I Título: Posfeto metálico proteo eixo acionador - e o rotor de um mecânicos.
Título: Processo e 'aparelho gido contra a humidade, processo
dos resistores \iodáveis, - a dila
para registro de velocidade acüsti- •para a suap produção e a sua uti.
Privilégio de Invenção.
conexão acomodando o movimento
Uzação.
. ea em poços.
axial limitado do eixo com resCamadas copiadoras para proPrivilégio de Invenção.
peito aos dois resistores variáveis; duzir formas Impressoras por' ! Privilégio de Invenção.
dispsitivos de embreagem &saco. meios foto-mecânicos e contendo ' 1° Processo e aparelho para 1 0 Fosfeto metálico protegido
piáveis acoplado positivamente os diazo composto sensíveis á luz registro de velocidade acústica contra a humanidade, de prefe.
veis para ajuste concomitente em ou consistindo de tais diazo com- em poços, caracterizado o apare- rência fosfcto de metal alcalinorotoreS . dos dois resistores varia- ' postos, caracterizadas pelo fato lho por compreender, em conjunto ' terroso, como por exemplo fosqualquer uma de um número de que os diazo compostos são procar- um dispositivo para desenvolver feto de alumínio, para combater
posições reciorocas diferenias de tos' da reação de sais aromáticos um sinal elétrico em resposta à, parasitas, caracterizado pelo fato
rotação; e dispositivos operáveis ' de aminoârtiazonio com produtos energia acústica no interior do: de as diversas partículas ou pepelo deslocamento axial do elo de condensação hidrosslúveis, de -furo de sonda, tendo o referido' quenos grupos de partículas do
numa direção para desacoplar os alto pêso molecular, de comnos- sinal elétrico uma série de alter- fosfato estarem envolvidos por
dispositivos de embreagem e dessa tos aromáticos sulfurados e for- nõncias; um primeiro circuito urna substáncia sólida que repele
forma permitir que as posições maldeido.
operável seletivamente para pro- a água, e de estar misturada a
•
reciorocas de rotacão dos ciais
duzir um fluxo de corrente de esta, urna substância que, devido
'Um ponto.
rotores sejam alteradas.
saída como resposta ao citado à sua transformação e-ou decomsinal elétrico, meios de entrada posição automática predeterminaTotal de 9 pontos.
que respondem a uma dada ca-, da, de origem física e-ou química,
TERMO N. o 121.691
racterística do referido sinal elé- atua direta ou indiretamente sótrico
para excitarem seletivamente bre o invólucro de proteção de
TERMO N. 0 121.604
2 de agosto de 1960
i e primeiro circuito durante melo modo tal que se neste formem
Raquerente: Kalle Aktlengelles- ciclo do mencionado sinal elétrico , que tornam possível o acesso de
29 de julho de 1960
chaft, sociedade alemã.
I e um segundo circuito respon- aberturas cacilares de passagem
Requerente: Minnesota Mining Pontos característicos de: Pro- dendo à corrente de saída 'elo pri- , vapor de água às particulaa dr%
and Manufacturing Companf -o- cesso de produzir formas impres- meiro circuito para fornecer um fosfato.
sinal que representa a amplitude Total de 15 pontos.
„ sores.
Estados Unidos''da América.
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Termo n.° 629.299, de 14-2-64
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Mea de Portugal Ltda. •
Portugal
PRORROGAÇÃO

CAtIBRIZ.
loto.0
I
*41.4

t•. • m1/... Nb
Ia N.... C'

Classe 42
Vinho tinto de mesa
Termo n.° 629.300, de 14-2-64
Silva, Costa ti Cia. Ltda.
Guanabara

P R ORROG A ÇÃ O

Classe 8
Torneiras automáticas para água, escarradeiras automáticas de pedal, bebe-,
douros, caixas automáticas, válvulas de
descarga e chuveiros automáticos
Têrmo n.° 629.301, de 14-2.64
Comércio de Antiguidade e
Pratarte
Objeto de Arte Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 11
Para distinguir ferragens e. (aumentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal,
abridores de latas, arame, aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. arestas, aros. akno r adarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, bombonieres, baldes.
borboletas. baterias, bases de me tal. braçadeiras, bules, bisagra. buchas bainha
para facas, baterias de cosi:lha, colhede pedreiros cadeados, correntes, cabl.des, chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
aortões, colunas, canos, chaves de fanfa. chaves inglesas, cabeções canecas
ropos. cachepots. centro de mesa, col.teteleiras, caixas para condimento de

Terem n.a 629.303, de 14-2-64
alimentos, ,cadeados, caldeirões, caçaro- •
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaLabortecne Ltda.
dores, cuscuseiros, cabides de metal,
Pernambuco
cabos, caixas de ferroa cruzetas, curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveSTRICTON
venas, cremones, cadinhos, crivos, chan.
fradores, cassinetes, cabos, chaves, eira
44 ra
ares para porcas circulares, chaves toa
quimétrica, Correntes para chaves. zol
chatas, chaves para porcas, distintivos,
Classe 3
dobradiças. descanso para talheres, pra- Unia especialidade farmacêutica indicatos e copos, enxadas, esferas, engates, da no tratamento da astenia neuro-musenfeites de Metal, estribos, espátulas, cular e nas convalescenças como tónico
estojos de metal para carimbos, eixos,
nervino
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu- • Termo n 629.304, de 14-2-64
madeiras, formões, foices, ferro para "de Mayo" Indústrias Farmacêuticas
.
Ltda.
cortar capim, ferrolhos, facas, facões
Guanabara
kchaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
a.
doces, bolos, embadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros. fechos
de metal. ferraduras, • forminhas. fitas
de aço, ganchos, guanições .cle metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
Classe 3
gonzos, grossas, garrafas, tlhoses, joelhos, jarros, limas, lâminas licoretros, Uma especialidade farmacêutica indicada cano , medicação antitérmica . e
latas !cias. linuguetas, ieiteiras machaa
analgésica
dinhas. molas paar portas, martelos
marretas, matrizes. marmitas. ara;ancias
Têrcno n.° 629.305, de 14-2-64
morsas, machetes, mantegueiras. niadias.
Bloch Editores S. A.
navalhas. niples, puas. pás, picaietas
Guanabara
pregos, ponteiros. parafusos. porcas,
pratos, porta-gelo, poselras, porta-pão,
porta-joias, paliteiros, panelas, puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas, pertnradeiras.
pires, pinça, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos. roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
...dústria Brasilein.
rodízios, roscas de aço inoxidável re.
g istros de aço inoxidável, registros
Classe 32
serras, serrotes, sifões, saleiros sacarrea
Jornais,
revistas
e publicações impressas
lhas, torquezes, trilhos, tubos.. tubulações, tampões. travadeiras, telas de
Termos ris. 629.306 a 629.308, de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
14-2-64
trancas, tramelas, talheres, talhadeiras, Comércio e Indústria Cacema Ltda.
tampas para panelas e caldeirões, ter.
tachos, trens de " cásinha: torraSaio Paulo.
deiras, orin6is, vasos, vasilhames, ver
mas, mandril de expansão, /reza de
chanfrar, guia de (reza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus pára sacos de
viagem. para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e para
Indústria Brasileira'
malas. passadores de correias, pontea
eas, prendedores de papel, suportes,
Classe 41
torniquetes e tubos de extensão
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para 'animais, amido.
Termo na' 629.302. de 14-2-64
am'éndios, ameixas, amendoim, araruta.
Labortecne Ltda.
arroz, -atum, aveia, avelãs, azeite. azeiPernambuco
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite,- cremes
alirnenticios, croquetes, compotas, canpica coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê. doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de toalasse 3
mate. arinhas alimentícias, favas, féTina especialidade farmacêutica indica- culas ;flocos, farelo, fermentos, feijão
da como medicaao sedativa, analgésica figos: frios, trutas sêcas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gore antierparmóalca •

Industrio. Brasil

ESTA QUE

vniix
Indústria Brasileira

duras, grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva . doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em, pó, legumes eu
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,
sas alimentícias mariscos, mauteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas,
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, molusco*
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles.. peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudinsi
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu, sardinhas,
sanduicher, salsichas salames, sopas enlàtadds, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioaa, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
Aguardente. ama. aperitivos, baganha,
batidas. brandy.;hitter. cacnaça, cervejas, cidra, conhaque. extrato de mans
termentado. ternet. genebra. gengibirra
g,n, gingar. kirsch, kummel, licores,
marasquinhos. nectar, pipermins ponches, rum suco de frutas com álcooL
vinhos. vodka e whisky
Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, águas
gasosas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná: gasosa, essências
para refrigerantes.' refrescos, refrigea
rantes, soda, suco de frutas, sifões,
xaropes
Termos ns. 629.309 a 629.311, de
14-2-64
Comércio e Indústria Cacema Ltda,
São Paulo

CACEMA
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amendoas. araruta,
arroz, atum, aveia. avelas, zeite. azeitonas, banha, bacalhau. oatas, balas,
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, cantado. canela
em pau e 'em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. cremes
alimentícios, croquetes. compotas, cangica. coalhadas, castanha, ccola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, ddces, dea-es de frutas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, -fecuias, nacos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas, glicose, goma de maleita gorduras, grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, hem
mate, hortaliças, lagostas línguas. leite,
condensado, leite em pó, legumes em
cc.nserva, lentilhas, linguiça, louro: massas alimentícias, mariscos, mantel"
margarina, marmelada, macarrão massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.

Terano n.9 629.316, de 14-2-64
mostarda, mortadela; nós moscada ne• Paulo M. Higgins
tas: óleos comestiveis, ostras, ovas,
São Paula
pães, paios, pralinas, pimeuta pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos. pa •
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins: S.
. queijos, rações balanceadas para sai ; mais, requeijões, sal, sagu sardinhas
sanduiches, salsichas. salmes sopas en
latadas, scraetes, sucos dm :croata e de
frutas; torradas, tapioca. tatuaras, talha-1
rim, tremoços tortas, torta para alimento de animais e aves, •arrões, tonalcinho; vinagre
Classe 2
Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceiro
batidas, brandy, bitter. cs-haça, cerveClasse 32
jas, cidra, conhaque, extrato de malte Almanaque hiatinctos. boletins 60iatina
fermentado, fernet. genebra. gengibirra impressos. crônica-s jornais. revistala
gin, gingar, kirsch. lcummet. licores. peças cias matogratica& peças teatrais
marasquinhos, nectar, pipermint. pon- programas rasi :o! (micos e programa'
ches, rum, suco de frutas com álcool
de relevlsão
vinhos. vodka e whisky Classe 43
Termos ns. 629.317 a 629.318, de
Anos gasosas, naturais ou artificiais.
14-2-1964
caldo de cana, callos de frutas; gua•
Carlos Alberto Cir no da Silva
raná, refrescos, refrigerantes; soda
Paré
•
xaropes para retrescos

rus, jogos de litigaria, jaquetas, leques,
tuvas, Ugas, lenços, mantos, metaa,
insilos, mantas. mandrião, mantilhas, patetos, palas, penhoar, pu/over, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, puaiaos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspessorios, saldas de banho, sandálias
sweaters, saoris sungas, atolas. ou
y ens. slacks,_ taler,
_
_ rouca,, turbantes
Tésmo n." 629.321 de 1 a-2-1961
Wagner Alvas de " Araújo

Termo n.0 629.313, de 14-2-64
Paulo C. Papo
São Paulo

GnElã®
CA5)1Juw í®
Classe 33
Titulo

nano n.° 629.314, de 14-2-64
Papelaria Fiscal Ltda.
ri o Paid.-

PRORROGACÃC
"ITSCAL"

Clasae
Discoa gra %%adua
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, albuns impressos, boletins ca
talogos, ed ções impressas, folhetos 1
jornais, livros impressos, publicações
impressas. revistas orgãos de public1 .
dada, programas radiofónicos, radio
televasionados
Termo n.9 629 .319, de 14-2-1964
No-ton -Câmbio e Passagens Ltda .
-Guanabara

Termo n.° 629.315, de 14 -2 -64
Entregadora Rápida _Já-Vai Ltda.
São Paulo

Intregadi

J4

RAPIDR

.VA

Classes: 33 e
Titulo

24

Classes: 41, 42 e '43
Frase de propaganda

PRORROGA.çlo
nitlieltARIAS 11 Al. 1 01w a
A MAIS PINA ORGANIZAÇIO
LIQUIDOS E COMESTITEIS"

Termo n.° 629.327, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S . A.
Guanabal a

PRORRocitçÃo

Clm,ses: 35, 36 e 48

Titula
Termo n.° 629.322, de 14-2-1961
M. Schinas Filhos Cs Cia. Ltda.
Guanabasa

"MERCEARIAS NACIONA/S.
Á MAIOR ORGANIZAÇÃO
LIQUIDOS E COMEST1 77712*
Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda

f

Indústria Brasileira'

'Urino n.o 629.328, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
MERCEARIAS ucioNAIS,

Clas.se 36

QR CÁ

n i Aaligos de vestuário, de toda sorte,

r

Classe 33
Passagens, câmbio e agência de viagens
Termo n.9 629.320, de 14-2-1964
Wagner Alves de Araújo
Guanabara

Ind. Brasileiri
Classe 38
Livros, cada.tos, blocos e" papel em
branco

*MERCEARIAS NACIONAIS,
ORGULHO DAS ORGANIZAÇõES
IN LIQUIDOS E corEsTivEisn.

Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda

•

PRORROGAÇÃO

Termo. n.° 629,326, de 19-2-1964
Merceaams Nacionais S :A.
Guanaba:a

Indústria Brasileira)

Classes: 32 e 33
- Titulo

Termo n.9 629 .325, de 11-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanabara

Gua n ' i ra

Termo 1. 4 629.312, de 14-2-64
Adonis Cardoso Chaves
Guanabara

P7alácio da Cultura
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-2050 Terça-feira 16

ORIP
moo PounauEffil
Qame 36
Para distinguir: Artigos de vestuácioe
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusaa,
botas. botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaclo, coletes, capas, chales,
cachecol*, calçados, chaéups. cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calçu
lie senhora. e de crianças, calções, calça.. camisas, camisolas. camiseta*.
amua, ceroulas, colarinhos, cueiros.
faias, casacos, chinelos, dominós. echarpe.. fantasias fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor-

inclus:ve de esporte, e para crianças
( fraldas, cueiros, etc.)
Termo n.o 629 .323, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanabara
PE ORROOAÇIO
KERCEAR/AS NACIONAIS,
A MAIS POPULAR ORGANIZAÇIO
Dl LIQUIDOS COMEsTrVEIS*

Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda
-"ermo n.9 629 .324, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A'.
Guanabara

A Maior, Mais Perfeita e Completa -

Organização em Comesbveis
Classes: 41, 42 e 43
. Frase de propaganda
Tarmo n.9 629.329, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanabra a

PRORROGAÇÃO
MERCEARIAS NACIONAIS,

Orgulho das Organizações
em Comestiveis
Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda
Termo a., 629.330, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanaba-a

iRceaboacio

PRORROGAÇÃO
1fERCEAR/A3 NACIONAIS;
MAIOR, MAIS PERFEITA
COMPLETA OROANIZAÇXO
LIQUIDO5 E COMESTIVEISq

11

Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda

MERCEARIAS NACIONAIS,
I A

Mais Popular Organização
em Comestiveis
Classes: 41, 42 e 43
-Frase de propaganda

Têrça-feira 16
Termo n.• 629.331, de 14-2-1964
Mercearias Nacionais S.A.
Guanabara

PRORROGACAO
MERCEARIAS NACIONAIS
A Unica Organizaçã•
em Cornestiveis
dlasses: 41, 42 e 413
Frase de propaganda
Termo o." 629.332, de 14-2-1964
Mercearias, Nacionais S .A.
. Guanabara
PRORROGACT10
MERCEARIAS NACIONAIS;
A Mais Fina Organizacão
em Comestiveis

Classes: 41, 42 e 43
Frase de propaganda
Termo n.0 629.333, de I4-2-1964
Mercearias Nacionais S.A..
Guanabara

PRORROGACÃO
. PfAERcEARIAs NAcioNms,

A Pioneira das Organizações
em Comostiveis
Classes: 91, 12 e 43
Frase de propaganda

Termo n.o 629.334. de 14-2-64 Fábrica Parola Ltda.
Pará

FÁBRICA
PÉROLA LTDA,
Nome comercial
Tèrmo n.° 629.335, de 14-2-64
George Zitneri Abuid
Guanabara

HALLINGTON
Im núSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Máquinas falantes e aparelhos de rádio aparelhos de se:gurança mecânicos
e elétricos para estradas de ferro, bondes e outras espécies de instalações
para tráfego: aparelhos para cercas
elétricas: baterias: aparelhos para converter corrente alienada ern corrente
direta a fim de carregar acumuladores
e bate rias; aparelhos para geração,
acurnulação.e transformação de energia
elétrica instrumentos para pesagem.
câmaras ou máquinas cientnatog rá ficas.
câmaras para televisão, e camaras ou
máquinas para tirar fotografias e amaras oaar reproduzir os mesmos, máquinas, falantes, discos gravados para
máquinas falantes, estantes para discos:
troca-discos automáticos, aparelhos de
rádio e de televisão, alto-falantes. telefones 4.1.: intercomunicação ou para co-

JI),R10 OFICIAL (Seção III)
municação interna, máquinas para a tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tavenda de bilhetes e de outros artigos; cos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrós
limpadores de vácuo, polidores de
assoalhas
Termo n.° 629.339, 'de 14-2-64
Termo n.° 629.336, de 14-2-64
Hilton Marcelino de Mesquita
George Zirneri Abou'.
São Paulo
Guanabara

STEREPONE

O

I NDUSTRIA BRASILEIRA

CAIÇARA

Classe 32
• Um jornal

Classe S
Termo n." 629.340, de 14-2-64
Aparelhos de ar retrIgerado e - condiEgiclio Coelho da Silva
:iodos, aparelhos ,lotográ ticos, acendeSão Paulo
dores automáticos. aparelhos date:aliaadores, alto falantes e amplificadores
de som. bebedouros de água refrigerados. balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
VOZ DA TERRA
ou automâticos de voltagem, exausto
res, extintores de incêndio, estutas, to.
geres a lenha, ã gás. elétricos ou a
Classe 32
querozene, gravadores de som e de imaUm jornal
gens, Isqueiros,; irradiadores de 'rio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres
Termo n.° 629.341, de 14-2-64
lavadoras de roupas, niaquinas de laFernme Indústria e Comércio Ltda.
var roupas. máquinas de secar e passar
Rio de Janeiro
roupas.. microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais reás
tencías elétricas. restriadores. cela ys
FEMME
(rmes), reguladores de vol ta gem, refrigeradores a compressão e absorção. indústrie brasileira
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras 'de
compressão, ventiladores elétricos do
Classe 36
ntésticos, comerciais e Industrias
Para distinguir: Aventais, blusas. blusões, boinas, botas. babadouros, casaTermo n.9 629.337, de 14-2-64
cos, coletei. capas. chales. -achacais,
Tannuri Representações Ltda
calçados. 'chapéus, cintas, combinações,
São Paulo
corpinhos,. calças, calções, camisas, camisetas. camisolas, cuelas. ,,ceroulas, cal.
çaa de senhoris e de crianças. colarinhos,
TANNUR1
casacão, dominós, echarpes,
brasileira cueiros,
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jaquetas. luvas, , ligas, lenços. leques,
mantéis, meias. ominais, mantas. man..
Classe 36
drião, malhas. paletós, palas, penhoar,
Calçados
peugas, puloveres. ponches, pelaria:és,
Têrmo n.° 629.338, de 14-2-64
polainas, pijamas, punhos. robe de
União Paranaense de Madeiras Ltda. chambre, sobretudos, suspensórios. sou.
.
– Comércio e. Indústria
Cens. tailleurs, toucas e vestidos
São Paulo
Termo n.° 629.342, de 14-2-64
Cinta-Seg — Embalagens Industriais
•INIKADE
Ltda,

indústria

inaustria brasileira

629.344, de 14-2-64
Sergio Wladimir Bernardo ..
Guanabara

Tero 11.0

doitte
Indústria Brasileira
Classe 17
Arquivos, classificadores, fichários e
fichas para arquivos
Termo n.9 629.345, de 11-2-64
Sergio Wlad:rnir Bernardes
Guanabara

Classe 32.
Fichas impressas com esclarecimentos
técnicos à indústria e ao comércio
Termo n.° 629.346, de 14-2-69
Irmãos Ferro Ltda.
'3uauabara

POM.

4'ãÕrei0

IiD1SU11111111.1RÀ
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
abes, boinas, botas, babadouros, casa
cos. coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças. calções. camisas, camisetas, camisolas, cuelas. ceroulas, cal.,
ças de senhoras e de crianças, :clarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas. galochas, gravatas, gorros. la•
quetas, luvas, ligas, lenços. leques,
mantós, meias, maillots, mantas, man.
chiá°, malhas, paletós, palas, penhoro.
peugas, puloveres, ponches, palatinas,
polainas, pijamas, pulhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiras, tailleurs, toucas e vestidos

Termo n.° 629.347, de 14-2-64
Indústria de Flaconetes "Vidrolândia"
Ltda.
São Paul»

•

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos. 'batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cre. chapas
isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas p ara coberturas. caixas d'água.
caixas .de descarga pra lixos. edificações p reinoldadas. estuq ue, emulsão de
base asfáltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construçbes, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lun.Ao. !ages. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, asas55 5 para revestimentos de parede,. madeiras para construções. mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
tornar . impermeabilizantes ' as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos., impei-menbilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para pavimentação. peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
oara uso nas construções oarqueres
noras, portões. pisos, soleiras para por

Junho de 1964 '051

.NDUSTRIA
DE FLACONETES

*vIDROLÂNDIK.LTDA.
Classe 1
Reesinas plásticas e sintéticas Tèro n.° 629.343, de 14-2-64
Industrial e Coercial Correia, Ltda.
Ceará

Indústria Israsileir;

Cola. C an

Classe 17
e fitas goada,

Nome comercial
Termo n.° 629.348, de 14-2-64
Imlústria • de Flaconetes "Vidrolandia"
Ltda.
São Paulo

IDIROLANDIA
Classe 14
Flaconetes

2052 Térça-foire 16
Tirmo n.° 629.349, de 14-2-1964
(Prorrogação)
Meehanite Metal Corporacon
Estados Unidos da América

DUCTIMON
Classe 5
Peças moldadas em bruto e parc almente usinadas ou acabadas, feitas de ferro
e ligas de ferro
Termo n.9 629.350, de 14-2-1964 (Prorrogação)
Mullins Manufacturing Corporation
Estados Unidos da América

•
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Termo n.• 629.355, de 11-2-1964
Da Pont do Brasil S.A. Indústrias
,
Químicas
São Paulo

rRONOL 101

Termo n.° 629.351, de 14-7-19g4
(Prorrogação)
-,arlos Lacerda
Guanabara

, Termo n,.° 629.356, de 14-2-1964
Du Pont do B asil S.A. Indústrias
Químicas
São Paulo

Termo n.° 629.362, de 17-2-1964
Auto Piisto Paraíso Ltda.
São Paulo

Termo n.° 629.357, de 14-2-1961
Do Pont do Brasil S.A. Indústrias
Químicas
São Paul

NIITROi 102
v

' 0 BARBA
Classe
Tribuna da•Mocicutaik Armas, mun ções de guerra e caça.
Explosivos. Fogos de artificio

Classe 32
jprnais, revistas e publicações, em' geral
inclusive suplementos juvenis e
suplementos ilustrados •
Termo n.° 629.352, de 14-2-1964
,
(Prorrogação)
Carlos. Lacerda
Guanabara

IMPRESSA.
•Playground da. TIUBUNi DA

1

.Classe 32
Jornais, revistas e publicações em . geral
Inclusive suplementos juvenis e
suplementos ilustrados

SOLFER
Classe 11
Fõlhas Ou chapas de ferro
descarburizado

Classe 121
Armas, munições de gguerra e caça
Explosivos. Fogos de artificio
Máquinas lavadoras de pratos e dispositivos elétr.cos para esgóto de restos
de alimentos

buletas e -vei:ulos. Bilhetes impressos
Termo n.° 629.361, de 14-2-1964
ficos. programas cir;.eases
Scv."4— r ^—aine de Laminage Cont.nu
"Sollac"
Têrmo n.o 629:366, de 17-2-1964
França
F. Póvoas
Cia.
•
•
Guanabara

Cla.sse 18
Armas, munições de gguerra e caça.
Explosivos. Fogos de artificio

NITRON 102

Termo n.o 629.358, de 14-2-1964
(Prorrogação)
Cora Products Company
Estados Unidos da América

B FFAL
Classe 41
Clu cose
Têrmo n.° 629.359, de 14-2-1964
(Prorrogação)
Coro Products Company.
Estados Unidos da América

Termo n.o 629.353, de 14-2-1964
(Prorrogação)
Refinaçõe de Milho Braz:1
Estados Unido. -4* Amt,ricsk

.
Junho de 1954

PRORROGACAO

,EIRA
lA3BRXSIL
6
C
DúS1a7se
• brancas para uso pessoal
1(Crtis

PARAISO

Termo n.° 629.367, de 17-2-1964
(Prorrogação)
Miguel Lancellotti
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 47
Óleos de qualquer e3pC.'cie para Iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e, não.
refinado, com ou sem a Mistura dr
óleos minerais., animais ou veç,réais,
para a iluminação aquecimento, lubrificação ou combu.stào, e graxas. Produtos e óleos combustivels provenientes de petróleo
Termo n.° 629.363, de 17-2-1964
"Don" Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

IMONLIARIA

Classes: 16 e 33
Corepr ae v enda de imóveis, construções, engenharia, chninistração pred al,

financiamentos, ternaplanagem, lotea.
mentos de terras e materiais de
construções

DOÉ

rru*.mo n.9 629.368, de 17-2-1964
(Prorrogação)
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILÉIRA
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, agua de lavadeira água sanitásia. cesa para assJalhos, detergentes. esponjas de aço. fósforos. lixivoa. lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço. pre.
parados para polir e limpar madeiras,
vidros,. metais e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na • limpeza de metais e objetos, sabões em
geral sabões em pp.- em flocos, saponaceos, velas e velas a base de
estearina

PRORROGACÃO

ORCHIDEA
f.NDUS71.n
BRAS] LEIRA

Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
Termo n.° 629.369, de 17-2-1964
Brascola Ltda
São Paulo

t

2RASCOLIN
Indústria Brasileira

Têrmos as. 629.364 e 629,365. de
17-2-1964
• Classe 1
Socipen Sociedade Civil de Pesgu:sas e Tiramanchas, solventes, emolientes paia
Promoções de Venda
remoção de tintas aplicadas, desengraxantes, desox:darites e removedores
São Paulo.
Termo n.° 629.370, de 17-2-1964
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronosso"
São Paulo

AILHOZENA
• Classe 41
Amido de milho

tRORROGACÃO

:0

us t NOSSO

JÁ É MELRO

Classe 11
Clucose

Classes:_ 1, 4 e 47
Frase de Propaganda

Termo n., 629.360, de 14-2-1964
(Prorrogação)
Lanvin S.A. (Tarde Marks)
( França

Termo n.o 629.371, de 17-2-1961 Classe 32
(Prorrogação)
Almanaques. anuários, álbuns impresCasas Lima de Roupas S.A.
sos, cartazes, • catálogos, jornais nado
São Paulo
nals e estrangeiros, publicações inkpreemu, revistas. Propaganda em rádio,
PRORROGAÇÃO
televisão, jornais, .programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
C0110 DORO
T
e ervistas impressas
tricitistria Brasileira
Classe 50
Classe 48
Impresos para uso -em cheques, dupliClasse 18
Perfumaria, sabões, pentes, esponjas e catas, envelopes, faturas, notas promie.
Classe 36
Armas, munições de guerra e caça. outros acessórios de toucador,
sórias, papel de correspondência e reci- Para distinguir: Artigos de vestuários
Explosivos. Fogos de artificio
mactullacrens e pós
bos. Impressos em cartazes, placas, ta. e roupas feitas em geral: Agasalhos.

Termo n.9 629.354, de 14-2-1964
)u Pont do Brasil S.A. Indústrias
Químicas
São Paulo

RONO!. 100

PRETEIZTÊ

e

ieroa-fe:ra 16
aventais, alparcata, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, c:ntos,
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, cantas as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laqaês,
luvas, ligas, lenços. inanidos, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pek tinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu•
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
suciares, shorts, sungas, tolas,' ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tértno n.9 629.372, de 17-2-1964
Fenemit — Comércio e Representações
Limitada
São Paulo
FENEMIT'

Classe 50
Para distmguir: O nobre da requerente usado em papéis de carta, papéis
de oficio, cartões comerdais e de visitas. envelopes de qualquer tipo. faturas, duplicatas, letras de câmbio. cheques, notas promissórias, debêntures,
apólices, ações. folhinha* passagens
atuas. terrovianas, rodoviárias, mar!
Umas. bem corno bilhetes de sorteios
Tatua na 629.373, de 17-2-1964
(Prorrogação)
Plásticos Plavinil S.A .
São Paulo

PRORROCAÇIO
PLÁSTICOS PLAVINIL

a.k.

Nome Comercial
'Farm° n.? 629.374, de 17-2-1964
(Prorrogação)
Saturn'a S.A. Acumuladores Elétricos
São Paulo
PRORROGACÃO

SATURN/A
Iv
OlIS PU IA bifas) LEJ)4'

Classe 21
Para distinguir: Amortecedores. antepa
radio, braçadeiras. e suportes do canc
de escapamento. cubos de veiculos chapas circulares, carroserias. chassis. car
cassas, caixas para artnaçes, cotovelos
carburadores, correntes de distribuição
coroas, capotas caixa d ecambio. cabos, caminhes caminhcinetes, carros
conlunots de escapamento, direção, des.
ligadeiras. dorsais. engates para veículos, estribos eixos .engrenagens, em
breagem, freios para veiculos, fronteiras para velculosa feixes de mola, guar.
nições para maçanetas, gonzos. grades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção. juntas universais, lanchas,
atolas, manivelas, motocicletas, motociclos, 'Planeais de veiculos, motonetas,
palneis, parachoques, pistões. pedestais,
pedais, paralamas, partidas, portas lateres, pinhões, porta rodas, parabrisas
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, soquetes para
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Termo n.° 629.382, de 17-2-64
critório. Armarios, artnaários para baFábrica de Linhas "Seita" S. A.
nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, banatis,
São Paulo
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços. biombos, cadeiras, carrinhas
para chá e café, conjuntos para dorTermo n.° 629.375, de 17-2-1964
mitórios, conjuntos para sala de Pin(Prorrogação)
PRORROCAÇZO
tar e sala de .visitas, conjuntos para
Comercial e Administradora Bueno S.A. terraçOs, jardim e praia, conjustos de
BROTINHO.
São Paulo
armários e gabinetes para copa e co.
Tridtistris Brasil Ai
zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias.
cadeiras
de
balanço,
'caixa
de
PRORROGAÇIO
rádio, colchões, colchães de mola, disClasse 22
COMERCIAL E AIMINISpensas, divisões, divans, discotecas de Para distinguir: Pais e linhas de algoTRAIORA BUENO S/A,
madeira, • espreguiçadeiras' guarda-rou..
; de seda e lã, para costurar, bordar,
pas, estantes, mesas, mesinhas. mem.
tricotagem e para crochet
Nome Comercial
Mas pata rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa:nano n.° 629.383, de 17.2-64
Têrtno n.0 629.376, de 17-2-1964
levisâo, molduras para quadros porta. Empresa de Cinemas São Paulo-Minas
(Prorrogação)
S. A.
Comercial e Administradora Bueno S.A. retratos, poltronas, poltronas camas,
São Paulo
prateleiras porta-chapaus, solas.
São Paulo
sotas-camas. travesseiros e
o
vitrines
veiculos, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchoí, varetas de veículos, varais de velculos. varetas de controle de
afogador e velocIpedes e volantes

PRORROGAÇ.A.0
BUSN0
Indústria Brasileird

Térmo na 629.378, de 17-2-1964
(Prorrogação)
Fábaci de Bilhares Taco de Ouro
Limitada

PRORROGAÇÃO

1.ÃO PAULO—MINAS,

Indústria Brasileira'

Classe 16
São Paulo
Para d stinguir: Materiais para construClasse 8
ções e decorações: Argamassas, argila
Para distinguir: Flanes revelados
areia, azulejos batentes, balaustres, bloTaro n.° 629.385, de 17-2-64
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
PRORROGAÇIO
Irmãos Chiela Lida
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
TACO DE
São Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
•
Indústria Brasileira
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua.
PRORROCAÇZO
ca.xas de descarga para etixos, edificaClasse 35
çaes rernaidadas, estuqeu, emulsão de Artefatos de couro ou peles não indabase , asfáltico, estacas, esquadrias estru- dos em outras classes, couros e peles Indústria Braallai r.
turas metálicas para construções, lame- preparados ou não: Solas, estojos
e,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
caixas
Classe 6
de junção, 'ages, lageotas, material isoPara oistinguir: Bombas hidráulicas
lante contra frio e calor, manilhas, masTêrmo n.° 629.380, de 17-2-1964
sas, par revestimentos de paredes, maD. F. Vasconcelos S.A. Óptica e
Termo n." 629.386, de 17-2-64
deiras para construções, mosaicos, proMecânica de Alta Precisão
Socil
Pro-Pecuária S. A. — Indaa
dutos 'de base asfált.co produtos para
São Paulo
tria e Ccenércio de Forragens
tornar impermeabilizantes as argamasSão Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrePRORROGAÇÃC
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
.KAPSA
PRORROGAÇRO
para revestimentos e outros como nas
Inchistria Brasileira
construções, pers anas, placas para 'paLAPEL
Classe 1
vimentação, peças ornamentais de ciInchistria Brasileira
mento ou gesso para tetos, e paredes. Filmes quimicWmente preparados, papéis
papel para forrar casas, Massas anti- sensive s, fotográficos, fixadores fotoClasse 41
-uidos para uso nas construções, par- gráficos e substâncias quimicas usadas Para
distinguir:
Sal e alimentação para
queias, portas, portões, pisos, soleiras
aves e animais
Térmo n.o 629.381, de 17-2-1964
para portas, tijolos, tubos de concreto
Azaso Publicidade Ltda.
telha, tacos, tubos de ventilação, tanTannos ns. 629.387 e 629.386, de
São Paulo
ques de' cimento.' v gas. Vigamentos e
17-2-64
vareis
Lanifício inglez S. A.
—
São Paulo
RPM rrR
Tatuo n.9 629.377, de 17-2-1964
.PEDAI
(Prorrogação)
Emprisa Jornalística "Fisco e ContriClasse 21
PRORROCAÇIO
buinte" Ltda.
Expressão de propaganna
•
'Sr.
a Paulo
DU P LEI
Termo na 629.384, de 17-2-61
Indústria Brasileira
Lipoquimica Lida
PRORROGAÇÃO'
São Paulo
'
alPRRSA JORNALISTIOA
Classe 23
Para distinguir: Tecidos era geral, te'FISCO E CONTRIBUINTE"
PRORROGAÇIO
cidos para confecções em geral, para
rat,
.apeçarias e para artigos de cama II
LIPOQUIMTC4 mesa:
Algodão, alpaca, cánhamm cetim,
Nome wmercial
Indústria Btasileirb
cara, casemiras. fazendas e teo:dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon.
Termo n.° 629.379, de 17,2-1964
paco-paco, percaline, rara!, rayon, seda
(Prorrogação)
Classe 46
natural, tecidos plásticos, tecidos imMóveis Ritz Ltda
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- p ermeabilizantes e tecidos doa pano couro
São Paulo
deira, água sanitária, cera para soalhas,
e vestidos
detergentes, esponja de aço, fósforos,
Classe 24
PRORR0GAÇ10
çados, palha de aço, preparados pala Para , distinguir: Artefatos de algodáo,
RITZ
polir e limpar madeiras, vidros, caetais nylon, plásticos, canhamo, caroá, juta.
e objetos, panos para polir e para lim- 111. Divo, paco-paco, rama rayon, seda,
Imdástria Brasileira
peza, panos de esmeril e material abra- natural e outras fribras, afamares atasivo empregado na limpeza de metais e cadores, bicos, bolas de tecidos para
Classe 40
abjetos, sabões em geral e saponáceos, senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
Para distinguir: Móveis em geral. de sabões em
p6, m flocos, esponjas de cordões, cadarços, coadores de café,
metal, vidro, de aço ou madeira, estolimpeza
cobertas para raugtes, coberturas para
fados ou não, inclusive móveis para es-

ano
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cavalos, debruns, enfeites, etiqututs, ea- paco- paco, perualine, rami, -fayon, seda
*emalo, cairelas, flamula, fitas, franjas. natural, tecidas plásticos, tecidos imfiltros de café, galões, laços de chapeus, penmeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
' ontas, nesgas, . ombreiras,
mochilas, M
passamanaries, palmilhas, pavios, sacas
• Termo n.° 629.394, de 17-2-64
passamanes, pon-pons, pingentes, rea, &minam
do Brasil Anti-Corrosivos
das, redeas, redes, sacos, aacolas, tiras
S.
telas para bordar, xergas
São Paulo
Têmao n.° 629.389, de 17-2-64
Fundição Bronzarte Ltda.
São Paulo
-

. PRORROGAÇÃO
T

PRORROGAÇÃO
FUNÉNIO BRONZARTE
LT

,

Nome comercial
Termo n.° 629.39, de 17-2-64
. Indústrias Raphael Musetti S. A.
São Paulo

PRORROGAçãO
SEJA MILIONARIO PELO
MENOS A NOITE
Classe 40

ATOXI DE
t ri 8 Brami 1 et ra

Classe
r ara distinguir: Cocriposto.s quimicos
usados na indústria de limpeza de ferro;
preparados para descarbonizar; preparados para tirar graxas de metais; prearados para remover tintas compstos
quimicos para uso na limpeza de alumínio antes da soldagem ou revestimentos; produtos químicos anti-ferruginosos e produtos químicos anti-corrosivos
Termo n.9 629.395, de 17-2-64
Companhia Mogiatia de Oleo Vegetais
São Paulo

PRORROGAÇÃO •
COMPANHIA MOGIANk
ÓLEOS VEGETAIS

J....inho de :1964

para revestimentos e outros como nas Tétanos las. 629.406 e 629,407, de
17-2-64
construções, pers.anas. placas para paIndústria e Comércio de
vimentação, peças ornamentais de ci- D. A, M.
Discos Ltda mento ou gesso para Patos, e paredes,
Guanabara
papel para forrar casas, massas antiruidos para uso nas construções. parqueias, portas, portões, pisos, soleiras • ORQUESTRA TÍPICA.
para port.s, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tan"EL PORTENITO"
ques de cimento. v .,,as. vigamentos e
vitrós
Classe 8
Discos fonográficos gravados e filnus
Termo rt.° 629.400, de 17-2-64
revelados
Voltarc
Indústria e Comércio Ltda.
Classe 32
São Paulo
Almanaques, anuários, _álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impresVOLTARC
sas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofôniIndústria Brasileira
cos, peças • teatrais e c:nematográficas
e revistas impressas
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para soída
Têrmos as. 629.408 a 629.409, de
tlétrica e arco voltaico
17-2-64
Termo 0. 0 629.401, de 17-2-64
D. A. M. — Indústria e Comércio de
Iobiliária "Ordecota" Ltda.
Discos Ltda.
São Paulo
Giamals.ira

ORDECOTA
o Paulo—Capitel

CONJUNTO
"PANCHITO PEREZ"

Classe 33
Para distinguir: Compra e venda de
Classe 8
Termo n. 629.391, de 17-2-64
imóveis, administração predial, engenha- Discos fonográficos gravados e filmem
Rosenhain S. A. Indústria e Comércio
ria financiamentos, terraplenagem, lorevelados
Nome comercial
São Paulo
teamentos, construções, urbanização, pa.
32
Classe
--Tennos nS. 629.396 a-629.398. de
vientação, arruamentos, arquitetura, proAlmanaques,
anuários,
álbuns impres17-2-64
jetos e planejamento, imobiliária, consIndtitsria e Comércio de trutora, administração, incorporações, sos, cartazes, catálogos, jornais nacioPRORROGACÂO ';Cadore"
nais e estrangeiros, publicações ImpresArmações de Óculos Ltda.
investimentos
São Paulo
sas, revista. Propaganda em rádio,
.
televisão, jornais, programas radiofóniTermo a.' 629.402, de 17-2-64.
cos, peças teatrais e c.nematográficas
(Prorrogação)
C ADORE
Chas. Pfizer & Co., Inc. .
e revistas impressas
•
1. nfil s t ri a Brasileira
Estados Unidos da América -.
Termos as, 629.410 e 629.411, de
17-2-64
D. A. M. — Indústria e Comércio de
Classe II
Discos Ltda.
Para distinguir: Armações de métal para
Guanabara
óculos
Classe 3
Classe 28
Ciasses: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 1,0 11, 14, 15;
16; 17; 21; 28; 35; 38; 39; 40 e 49 Para distinguir: Armações e guarnições Litn agente quitnioterapêutico útil aspe
ciamente no tratamento da tuberculose
Insígnia
de plástico para óculos
Classe tl
Têroto n.° 629.403, de 17-2-64
Termo n.o 629.392 de 17-2-64
Para distinguir: Óculos 'e aparelhos
Fábrica de Linhas 'Seta" S. A.
visuais
"11011 APETITE ..."
São Paulo
Têm° n.o 629.399, de 17-2-64
REUNA MORAM,
Discos fonogralicos gravados e filmes
Lutnibox indústria e Comércio Ltda.
PHORROGAg10
revelados
São Paulo
Classe 32
•
'MIGNON
PI orrog ação )
Almanaques, anuários, álbuns ImpresL'UMIBOX
Lndastria Brasileira
Companhia Swift do Brasii
sos, cartazes, catálogos, jornais nacioSão
Paulo
nais e estrangeiros, publicações impresIndastria Brasileira
Classes: 41, 42 e 43
sas, revista. Propaganda em rádio,
Classe 31
Expressão de propaganda
televisão, jornais, programas radiofôniPara distinguir: Fitlho, barbante, cordas,
cos, peças teatrais e c:nematográficas
Termos
as.
629.404
e
629.405,
de
cordoalha, tenedas, lonas e correias de
e revistas impressas
' 17-2-64
lransmissão, mangueiras, arruelas, anéis Para d.stinguir: Materiais para construIndústria e Comércio de —
te vedação, para funções, tiras e cana- ções e decorações: Argamassas, argila, D. A, M.
Termos 'na. 629.412 e 629.413, de
'
Discas Ltda.
tetas para juntas de vedacão, buchas, areia, azulejos batentes, balaustres, blo17-2-64
cos de cimento, blocos ara pavimentaGuanabara
gachetas, lonas para freios
Indústria e Comércio de
D A. M.
ção,' calhas, cimento, cal, cré, chapas
Discos Ltda.
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
Termo n.° 629.393, de 17-2-64
GtAnahnra
chapas para coberturas, caixas dágua,
Argos Industrial S. A.
São Paulo
caixas para cobertuas, caixas dágua,
ca:xas de descarga para etixos, edificaPRORROGAÇXO
ções remaldadas, estuqeu, emulsão de
L
ARCO?
base asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lame•
Classe 8
In gistris" Brasileira
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas Discos fonográficos pravados e filmes
revelados
de junção. lages, lageotas, material IsoClasse 8
lante contra frio e calor, manilhas, masClasse 32
sal par revestimentos de paredes, ma- Almanaques, anuários, álbuns iínpres- Discos fonográficos gravados e filmes
Classe 23
revelados
Para distinguir: Tecidos em geral, te- deiras pare construções, mosaicos, pro- sos, cartazes, catálogos, jornais naciocidos para confecções em gerai, para dutos de base asfaco, produtos para nais e estrangeiros, publicações ImpresClasse 32 .
tapeçarias e para artigos de cama e tornar impermeabilizantes as argamas- sas, revista. Propaganda em rádio. Almanaques, anuários, álbuns impresmesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- televisão, jornais, programas radiofóni- sos, cartazes, catálogos, jornais nado.
caroá, casemiras, fazendas • tecedos de gulho, produtos betuminosos, impermea- cos peças teatrais e c'nematográficas nais e estrangeiros, publicações imprese revistas impressas
sa& revista. Propaganda em :Ma.
IA era peças, juta, jersey. Unho, nyloa, bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Frase de propaganda

COTINAZINA

QUARTETO
"BILL BEI"

TROMPETE
"JOHN LESTEÚ

ORQUESTRA
"BLUE STAR"
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Tjármo n.° 629.428, de 17-2-1964
Tiniam ai 629.423, de 17-2-1964
televisão, jornais, programas radiofóni- horticultura a saber: Arados, abridores
Picharia Guanbara Ltda.
Abralião Zarzur
cos, peças teatrais e c nematográficas de sulcos, adubadeiras. ancinhos macaGuanabara
São Paulo
nicos e empilhadores combinados
e revistas impressas
arrancadores mecanicos par agricultuTermos as. 629.414 e 629.415, de
ra. batedeiras para cereais, bombas
.
17-2-64
para adubar, celfadeiras, carpideiras,
D. A. M. — Indústria e Comércio de ceifados para silos, charruas para agriDiscos Ltda.
cultura. cultivadores, debulhadores,
Guanabara
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura. escarrificado.
Classe 33
res, enchovadeiras, facas para máquiTítulo
nas agricolas, ferradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
Tèrnio st. b 629.429, de 17-2-1964
oudentes, máquinas, batedeiras para
ilolándia Frios Lánitada
agricultura, máquinas insetifugas, máParaná
quinas vaporizadoras, máquinas de
Classe 8
mungir,
máquinas
niveladoras
de
terra,
Discos fonográficos gravados e filmes
,5
máquinas perfuradoras para a agriculrevelados
:..laase
25
.ROLÂNDIA FRIOS.
tura, mquinas de plantar, motocharClasse 32
Gravuras .
Almanaques, anuários, álbuus impres- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Classe 41
sos, cartazes, catálogos, jornais nado- roçar, de semear para sulfatar de
Termo n.° 629.424, de 17-2-1961
Titulo
. riais e estrangeiros, publicações impres- tosquie, de triturar, de esfarelar terra.
Carlos de Abreu Lopes
sas, revista. Propaganda em rádio, para irrigação, para matar formigas e
Guanabra
Têrmo n.° 629.430, de 17-2-1964
.televisão, jornais, programas radiofôni- outros Insetos para blindar e pulveriCREFISUL
Companhia Credite
zar
desinfetantes,
para
adubar,
para
cos, peças teatrais e c'neniatográficas
Financiamento e Investimentos do s,
agitar e espalhar palha, para conher
e revistas impressas
Rio Grande do Sul
algodão, para colher cereais, máquinas
Termos na. 629.416 e 629.417, de
amassadoras par fins agrícolas de
17-2-64
cortar árvores, para espalhar, para ca"s.
Indústria e Comércio de pinar, máquinas combinadas para setreNul-Compannia
D. A M.
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Discos Ltda.
.4mear e culturas', de desbanar. para enGuanabara
sfiar máquinas e moinhos para forraCrédito
gens, máquinas toscadoras. ordenadoClasse 28
res mecânicos, raladores mecânicos, roMassa para. navalhas
..:9na"riciamento e
los compressores para a agricultura.
Termo n.° 629.425, de 17-2-1964
sachadefras, •emeaderas segaderas to.
Livraria Luso-Espanhola e Brasileira
sachadeiras. semeade:ras e segadeiras
línvestimentos doLim.tada
Classe 21
São Paulo
Freio (parte Integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de vei.
-Sul.
cílios ferroviários, orelhas de parada
Nome Comercial
para aparelhagem de tração, amorteceClasse 8
dores
de
choques,
paracroques,
carro,
Termo n. o 629.431, de 17-2-1964
Discos fonográficos gravados e filmes
LU SO—ESPAPHOLA
ónibus, automóvel, anteparos,. auto-carevelados
CREFISUL
Companhia Crédito.
minhões, alavancas, alavancas de ciso.
Classe 32
Financiamento e Investimentos do Sul
E BRASILEIRA
Almanaques, anuários, álbuns impres- bio, alavancas de freios, breques, bar.
Rio Graade do Sul
aos, cartazes, catálogos, jornais nacio- ias „de freie, braçadeiras de mola, buchas,
barcos,
barros
de
tração,
barras
nais e estrangeiros, publicações impresClasse 32
sas, revista. Propaganda em rádio, de direção, cabos de velculos. carroce- Livros, revistas, jornais e publicações
televisão, jornais, programas radiofeini- rias, chassis, carcassa/, coroas, capotas,
em gerl, álbuns
los, peças teatrais e c:nematográficas engates para veiculeis. engrenagens, ens.
breagem.
feixes
de
molas.
hélices,'
moe revistas impressas
Termo m o 629.426, de 17-2-1964
ias, motociclos, mancais de veiculos
pedais; paralamas, porta laterais, pi. I,ivraria Luso-Espanhola e Brasileira
IT'erino n." 629418, de 17-2-64
Lim:tada
nhões, porta-rodas, parabrisas, paraH. I. Castro
São Paulo.
choques, pistões, rodas, reboques, tamA4aranhão
bores de freios, varetas de veiculo'
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veículos
LIVRARIA LUSO—P.SPANI/OLA
crapas circulares para veiculo*, cubos
E BRASILEIRA LTDA.
de veículos, desiigaddras. fronteiras
Classe 41
Café torrado, moldo, em grão e em pó para veiculeis, motociclo, manivelas.
para-lamas, varetas de zontr °ie. do
" Termo n.° 629.419, de 17-2-64
Classes: 32, 33 e 50
afogador e acelerador
CBM — Companhia Brasileira de
Sinal de propaganda
Miaminas e Materiais
Nome Comerciai
Termo n.° 629.422, de 17-2-1964
n.• 629.432, de 17-2-1964
Timo
The Firestone Tire 8 Rubber Company
Termo n. • 629.427, de 17-211964
Jose Carlos Beliche
CBM CO MPANHIA BRASILEIRA
Estados Unidos da América
Brasilina Dionisio dos Sai/tos
Paraná
São Paulo
DE MÁQUINAS E MATERIAIS

d/C116524(49#484(34
6.4prolan

"ROBERT RUTZ"

Âncora

ORQUESTRA
"LOS ENAMORADOS
DEI MEXÍCO"

!CASTRO

CCliffl 151124:30ra'
Têrmos ns. 629.420 e 629.421, de
17-2-1964
CBM — Companhia Brasileira de
Máqquinas e Mteriais
São Paulo

i'ndúst ria Braüleirej
Classe 41
Café em >e;
Tejr%o a! 629.433, de 17-2-1964

C.ertimica Cristo Rei Ltda.
Paraná

—
.....k_
nica_Crleto Rei

IND, BRASILEIRA

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura i

Classe 39
Pneu.%

Classe 36
Robe de chambre

' Ne /4
ao
bblo

2056 Tôrça-feira
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DIA

RIO OFICIAL - (Seção III)

Termo n.° 629.434, de 17-2-1964 Classe 50
* INCOPLAS" Indústria e ComérCio de arques, cartazes impi-essos, dupl.caPlásticos Limitada
tas, faturas, material de correspondênParaná
cia, notas ',iscais e impressos eia geral

incopla's
Indústria Brasileira
Classe 28
Artefatos de produtos acabados de ori•
!em animal, vegetal ou minefal, não
- incluídos ein outras classes; • Artefatos
le substâncias químicas não - induidas
em outras classes
Termos as. 629.435 e 629.436, de
17-2-1964
Lido Lembi

BRANK-LAR
Iiidústria Brasileira
Classe 2 Substâncias e reparações químicas
'usadas na agricultura, na aorticultura
na veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para uns sanitários, apanha-moscas e insetos. (de
goma e papel ou papelão). álcalisbactericidas, • bara ti cid as, ca rra pancidas,
cresol. creosotalina, creosoto, deu:da
rante, desintetantes, defumadons, exterminadores de pragas e hervas dam-

Junho.. de 1964

Temo n.° 629.448, de 17-2-1964
José MariaSalles
Guanabara

Termo n.• 629.452, de 17-2-1964
. José Maria Sanes
Guanabara

Termos na. 629.440 a 629.443, de
17-2-1964 •
Motéis — Restaurantes Rodoviários
Sociedade Anónima
Rio Grande do -Sul

izp
cO~wil

•Motéis-Restaurantes

Classe 48
Produto de toucador (Agua de ColoClasse 45
Produto de toucador (Agua de Colô- fia, loção, extrato, sabonete, brllhatt_tina e pó de arroz)
nia, loção, extrato, sabonete, brilhantina e pó de arroz)
Termo n.° 629.454, de 17-2-1964
José Maria Salles
Termo n." 629.449, de 17-2-1964
Guanabara
José Maria Salles
Guanabara

Rodoviários
Classes: 33, 36 e 41
Titulo
Classes: 33, 36 e 41
Titulo
Classes: 33, 36 e 41
Titula
Classes: 33, 36 e 41
Titulo
Termo n." 629.444, de 17-2-1964
Bebidas Marbuski Ltda.
Paraná

lndústria Brasileira.

• Indústria Brasileira,
indústria Brasileira

'
AGUARDENTE
00000too oe coee.

•

Indústria Brasileira,

Classe 48
Produto de toucador (Agua de Colónia, loção, extrato, sabonete, brilhantina e pó de arroz)
Termo n.o 629.450, de 17-2-1964
José Maria Salles

abas.. esterilizantes embrocações para
animais, enxertos. farinhas de ossos
nauturuia
fertilizantes. tostatos, 'ormicidas,
• • n R••n •
Nua ounc0.0. 030 - GURI
gantes, s fungicida& glicose para tins
veterinãrios, - guano, herbteidas, inseticidas. • insetilugos, larvicidas. microbiciClasse 42
das, medicamentos para animais, aves Aguardente --de coa, composta ou -nãa
e peixes. óleos desinfetantes _e veteri.

Classe 48
Produto de toucador (Agua de 'Colónia, loção, extrato, sabonete, brilhantina e pó de arroz)
Termo n.o 629.455, de 17-2-1964
José Maria Salles
Guanabara

Guanabara

Ner 1E4i I MARSIMICI LTWL

nados, petróleos sanitários e desinfe.
taates, papel furnegatório, pós inseticidas. paraticidas. tungicidas e desinfetantes, preparações e "produtos inseticidas. germicklas, desinfetantes . e..vaterinários, ratickl as. remédios para fins
veterinários. sa,ões .s'•eterinarios e desinfetantes, mis para fins agrícolas.
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos. superfostatos, vacinas para
aves e animais venenos contra insetos,Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água ' de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixtvia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de uo, preparados para
polir e limpar mantras, vidros. metais,
e objetos, panos para polir e para lius-1
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza ci-e metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
•velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ' na flocos, esponjas de
•
limpeza
Trmosê na. 629.437 a 62-Q.439, de
17-2-1964
IVIotéis — Restaurantes Rodoviários
$octedade Anônima
Rio Grande do Sul

Termo n.o 629.445, de 17-2-1964
Madeireira Corumbatai do Sul Ltda.
Paraná

Madeireira
Corumbatai , do Sul
Classes 4 e 41
Título
Termo n.9 629.446, de 17-2-1964
Consórcio de Corretores de Imóve:s do
, Brasil
COCIBRAS
Paraná

COCIBRAS
Classe 50
Envelopes, carimbos, papéis de carta

cartões comerciais e de visitas, folhetos, folhinhas, ecibos, notas fiscais Iaturas, duplicatas, letras decâmbio, pro:.
missbrias, embalagens impressas
Tersko n." 629.447, de 17-2-1964
José Maria Salles
Guanabara

Iudústria Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 48
Produto de toucador (Água de Colónia, loção, extrato, Sabonete, brilhantina e pó de arroz)
Termo n.9 629.451, de 17-2-1964
José Maria Saila:
Guanabara •

Ouu 014..eto
Indústria

-

Brasileira

Insígnia
Classe 32

Termo n." 629.456, de 17-2-1964
José Maria Salles
Guanabara
lasse 48

Indústria Brasileira
Produto de toucador ( Água de Colô
aia, loção, extrato, sabonete, brilhan
tina e p6 de arroz)
Têrmo is.9. 629.457, de 17-2-1964
• José Maria Salles
Guanabara

Classe- 48

Produto de toucador (Agua de Colônia, loção, extrato, sabonete, brilhan-

- tina e pó de arroz)
Termo a.° 629.453, de 17-2-1964
José Maria Salles
Guanabara

Indústria
Classe 48
Produto de toucador (Agua de Coió
aia, loção, extrato, sabonete, brilham
tina e pó de arroz)
Termo n.° 629.458, de 17-2-1961
José Maria Salles
, Guanabara

iVIOTÉIS
Classes: 32, 33, 36, 41 e 50

Classe 48
Produto de toucador (Agua de Colónia, loção, extrato, sabonete, brilhantina e pó de arroz)

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 48
Cima 48
Produto de toucador •(Agua de Coló- Produto de toucador (Água de Colei
Na. cartazes, catálogos:- jornais natio- nia, loção, extrato, sabonete, brilhan- aia, loção, extrato, sabonete, brilhan"Indústria Brasiletra
*pis e estrangeiros, publicações imprestina e pó de arroz)
tina e pó de arroz)
"
Classe 48
Is* revista. Propaganda em rádio,
Produto de - toucador ( Água de Colótelevisão, jornais, programas radiofóninia, loção, extrato, sabonete, brilhancos, peças teatrais e cMeraatogréficas
PRECO DO NÚMERO DE HOJE: Cr 5,00
tina e pó de arroz).
e revistas impressas

7Umenaques, anuários, álbuns impres-

